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RESUMO
Este artigo tem o objetivo de apresentar a modelagem de um sistema de identidade visual
estratégica para universidades (SIVEU). Propõe-se um desenho piloto para uma unidade de
ensino de uma instituição federal de educação superior (IFES). Caracteriza-se como uma
pesquisa qualitativa, de natureza interativa, básica versus aplicada. Quanto ao procedimento
técnico é concebida como pesquisa ação. O SIVEU integra dois módulos: módulo 1 –
mapeamento dos processos acadêmicos e administrativos; módulo 2 – construção coletiva da
identidade visual. O resultado da implementação coletiva dos dois módulos, duais e
complementares é um manual de identidade visual estratégica, o qual se constitui de três
unidades: unidade 1: identidade das rotinas de trabalho; unidade 2: Logo e marca; unidade 3:
site de comunicação. O propósito precípuo do manual é atender os desejos e necessidades do
usuário interno (comunidade acadêmica) e do usuário externo (sociedade em geral). Os
impactos almejados são: a otimização, racionalização e melhoria contínua dos principais
processos/atividades; recrutamento e capacitação de pessoas com competências e habilidades
aderentes às principais rotinas de trabalho da unidade; concretização da missão/visão e
valores da unidade alinhados aos desejos e necessidades dos usuários internos e externos.
Palavras chave: sistema, mapeamento, processos, identidade visual, universidade
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1. INTRODUÇÃO
A universidade tem como missão precípua a produção e disseminação do
conhecimento científico, tecnológico, artístico e cultural, alinhados aos desejos e necessidades
da sociedade. Para tanto, deve desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão de maneira
indissociável.
Um elemento relevante que se constitui no alicerce para a geração do conhecimento em
universidades é a gestão. Conotando neste estudo o termo ‘gestão’ em um contexto mais
amplo será utilizada a expressão “Administração da educação superior”.
Segundo Corrêa et al (2015a, p.224), a excelência na administração das Instituições de
ensino superior pressupõe o desenvolvimento sustentável da educação superior com
responsabilidade social. A sustentabilidade é mais do que o crescimento de número de IES e
de alunos matriculados, mas o desenvolvimento de uma educação superior de qualidade,
referenciada em padrões de excelência internacionais, com foco nas expectativas da sociedade
brasileira.
As especificidades da estrutura organizacional departamental das universidades podem
resultar em fragmentação de atividades, falta de alinhamento das políticas institucionais com
as setoriais, retrabalho e ineficiência dos processos e seus resultados. Neste contexto o
mapeamento dos principais processos acadêmicos e administrativos possui fundamental
relevância para a melhoria contínua da qualidade da administração da educação superior.
A administração da educação superior visando conduzir o gerenciamento de seus
processos acadêmicos e administrativos de maneira eficiente, eficaz e efetiva, têm seus
alicerces em três pilares integrados: planejamento, avaliação e informação.
No intuito de acompanhar os avanços da tecnologia da informação e a dinâmica do
mundo globalizado, a administração da educação superior busca integrar aos seus processos,
metodologias, ferramentas e técnicas de informação (sites de comunicação, softwares) e de
identidade visual (manuais, infográficos).
A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) vem se tornando cada vez mais
penetrante na educação superior. Faculdades e universidades estão trabalhando arduamente
para fornecer uma educação de alta qualidade e se tornar instituições atrativas, inovadoras e
socialmente úteis. O uso de ferramentas digitais é considerado importantes para trazer estas
instituições um passo mais perto deste objetivo, particularmente com vista a facilitar
melhorias no que diz respeito à qualidade do ensino e aos resultados da aprendizagem (BOE
et al., 2015).
Visualização de Informação, também conhecida por Gestão Visual, diz respeito a
tratar dados brutos para torná-los mais compreensíveis através de representações
gráficas. Esse processo envolve, portanto, tornar informações mais compreensíveis
para melhor tomada de decisão (MEDEIROS et al, 2015, p. 7).

Este artigo tem o objetivo de apresentar a modelagem de um sistema de identidade
visual estratégica para universidades. Propõe-se um desenho piloto para uma unidade de
ensino de uma instituição de educação superior (IFES).
A segunda seção deste artigo apresenta o referencial teórico que fundamenta este
estudo. A terceira seção a metodologia. A quarta seção a modelagem proposta. E finalmente,
na quinta seção, as considerações finais sobre o estudo.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O referencial teórico que fundamenta este estudo tem a seguinte estrutura de
referência: sistemas de gestão e informação na educação superior, mapeamento de processos e
identidade visual.
2.1 SISTEMAS DE GESTÃO E DE INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR
Inseridas no paradigma contemporâneo da ciência, existem diversas metodologias,
tecnologias e ferramentas que fundamentam os modelos e sistemas de gestão, os quais se
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fundamentam no aporte teórico de distintas áreas do conhecimento: administração, engenharia
de produção, educação, design, sistemas de informação, ciências de computação, dentre
outras.
No campo da educação superior, a abordagem sistêmica tem como pressupostos
básicos a síntese, unidade na diversidade de ideias e ações, a inter e multidisciplinaridade e a
visão de que o todo é maior do que a soma das partes.
De acordo com Bergue (2011, p. 16), comuns a diferentes autores que se lançam ao
estudo dos traços distintivos que constituem a cultura brasileira e afetam diretamente a gestão
das organizações, e com mais ênfase nas organizações públicas, estão o legalismo, o
personalismo, o patrimonialismo e o clientelismo.
Bergue (2011, p. 18), arguiu que a organização pública, em sua expressão formal é, em
parte significativa, traduzida e representada pelo correspondente sistema de gestão. Adverte
também que no campo do direito constitucional e administrativo destacam-se os princípios
gerais expressos informadores dos atos do agente público, contidos no caput do art.37 da
Constituição da República, quais sejam: o da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da publicidade e da eficiência.
Corrêa (2007), Corrêa et al (2008, 2015a, 2015b), advogam que a administração da
educação superior no Brasil, apesar dos avanços, ainda tem como concepção hegemônica um
modelo de gerenciamento com base na estrutura de poder por meio da coalizão de grupos de
interesses comuns e na experiência acadêmica dos gestores. Como modelo alternativo,
propõem um sistema de gestão integrado com o suporte de um software –plataforma web
denominada Sistema de gestão integrada do Mapa estratégico da Educação Superior
(SIGMEES).
Prosseguem os referidos autores, arguindo que sob a concepção do SIGMEES, a
administração da educação superior integra cinco dimensões: pedagógica, avaliativa,
estratégica e informacional.
Na era da tecnologia e da pós-informação não há distâncias. O mundo virtual
dinamizou a produção e a disseminação do conhecimento compartilhado entre pesquisadores
de distintas nações e culturas.
As Instituições de Ensino Superior (IES) incorporaram iniciativas de sustentabilidade
em suas principais atividades de currículo, pesquisa, comunidade e operacional para
responder à transformação global rumo a um futuro sustentável. Inúmeros estudos têm sido
realizados sobre uma sustentabilidade integrada nas missões e estratégias das Instituições de
Ensino Superior (GONI et al, 2017).
A tecnologia da informação e comunicação (TIC) desempenha um papel vital no apoio
à gestão e administração eficiente e eficaz no setor da educação. A tecnologia pode ser usada
desde a administração estudantil até a administração de vários recursos em uma instituição de
ensino (MAKI, 2008).
A TIC é um termo genérico que inclui qualquer dispositivo ou aplicação de
comunicação, abrangendo: rádio, televisão, telefones celulares, computadores, hardware e
software de rede, sistemas de satélites e assim por diante, bem como os diversos serviços e
aplicações associadas a eles, como videoconferência e ensino à distância. As TICs no ensino
superior estão sendo usadas para o desenvolvimento de material didático; entrega de conteúdo
e compartilhamento de conteúdo; comunicação entre alunos, professores e o mundo exterior;
criação e entrega de apresentações e palestras; Pesquisa acadêmica; apoio administrativo,
matrícula de estudantes, entre outros (BUTTAR, 2016).
A dimensão informacional é um elemento primordial no tripé planejamento, avaliação
e informação. Softwares, plataformas web são ferramentas indispensáveis para a
operacionalização de sistemas de gestão integrada de processos/atividades meios e fins de
universidades.
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2.2 MAPEAMENTOS DE PROCESSOS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR
Para compreender o mapeamento de processos, Rowell (2018) indica que as
organizações podem obter benefícios significativos através do aprimoramento de seu
desempenho operacional, tanto em termos de objetivos quanto em termos de processos.
O Mapeamento de Processo é uma ferramenta gerencial e de comunicação, com a
específica finalidade de otimizar os processos existentes ou ainda de implantar uma nova
estrutura voltada para processos (Campos e Lima, 2012).
A Associação Internacional de Profissionais de Gerenciamento de Processos de
Negócios (ABPMP) apresenta como objetivo do Mapeamento de Processos a busca de um
melhor entendimento dos processos de negócios existentes e dos futuros com vistas ao
aprimoramento do nível de satisfação do cliente, de forma que se permita a ampliação do
desempenho do negócio (CBOK BPM, 2013).
Assim, como técnicas aplicáveis de maneira que se possa compreender o mapeamento
como recurso de auxílio às operações organizacionais, tem-se entrevistas, questionários,
reuniões e workshops, observação de campo, análise da documentação existente, análise de
sistemas legados e coleta de evidências (Campos e Lima, 2012; CBOK BPM, 2013).
Campos e Lima (2012) sugerem dez passos para facilitar o mapeamento de processos:
Passo 1: Identificar os objetivos do processo; Passo 2: Identificar as saídas do processo;
Passo 3: Identificar os clientes do processo; Passo 4: Identificar as entradas e componentes
do processo; Passo 5: Identificar os fornecedores do processo; Passo 6: Determinar os
limites do processo; Passo 7: Documentar o processo atual; Passo 8: Identificar melhorias
necessárias ao processo; Passo 9: Consenso sobre melhorias a serem aplicadas ao processo;
Passo 10: Documentar o processo revisado.
Os processos administrativos na administração pública são normatizados pela lei nº
9.784 de 29 de janeiro de 1999, com o objetivo de proteger os administrados e garantir um
melhor desempenho das funções administrativas.
Segundo Teles (2019), processo sob a ótica da abordagem administrativa, é uma
sequência de atividades da Administração, interligadas entre si, que visa alcançar determinado
efeito final previsto em lei.
As especificidades da estrutura organizacional departamental das universidades podem
resultar em fragmentação de atividades, falta de alinhamento das políticas institucionais com
as setoriais, retrabalho e ineficiência dos processos e seus resultados. Sendo assim, o
mapeamento dos principais processos possui fundamental relevância para a melhoria contínua
da qualidade da administração da educação superior.
2.3 IDENTIDADE VISUAL: CONCEPÇÕES, MÉTODOS E FERRAMENTAS DE
DESIGN DE PROCESSOS
Como o foco deste estudo é a modelagem de um sistema de identidade visual
estratégica para universidades, buscou-se na literatura ferramentas e técnicas de suporte ao
design de processos e de construção coletiva da identidade visual.
A identidade visual de uma entidade é sua representante visual, ela pode determinar
como as pessoas enxergam essa instituição. Isso pode ser definido pelas cores, formas, fontes,
técnicas, entre outros. Portanto, faz-se necessário considerar essas características no
desenvolvimento de uma identidade visual.
Arnheim (2005) diz “Assim definimos expressão como maneiras de comportamentos
orgânico ou inorgânico revelados na aparência dinâmica de objetos ou acontecimentos
perceptivos”.
Segundo Rizea e Munteanu (2013), a identidade visual deve transmitir os valores da
entidade alvo, e junto com a identidade desejada ocasionará um conceito coerente.
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Uma metodologia utilizada na identidade visual de processos é o “Design Thinking”, a
qual consiste em colocar o indivíduo no centro do projeto, criando assim uma empatia pelo
usuário. A empatia é fundamental para se compreender os reais problemas enfrentados pelo
usuário, consistindo em dados extraídos da experiência do cotidiano de suas atividades.
Takashi et al (2018) arguem que uma abordagem de design empático possui uma boa
efetividade, sendo que, ao prestar mais atenção à percepção do usuário final em relação à um
problema, se percebe e reconhece características que o designer sozinho não conseguiria
perceber.
Não obstante, o Design Thinking se utiliza da criatividade no desenvolvimento de
soluções, e da razão no processo de análise das soluções.
Para Brown (2009) “Design Thinking é uma abordagem antropocêntrica para inovação
que usa ferramentas dos designers para integrar as necessidades das pessoas, as
possibilidades da tecnologia e os requisitos para o sucesso dos negócios”.
Segundo o SEBRAE (2016), Design Thinking se constitui basicamente em 4 etapas: 1ª)
imersão – visa ao conhecimento dos problemas; 2ª) análise e síntese – consiste em sintetizar
todos os dados coletados para uma análise mais clara e precisa; 3ª) ideação - desenvolvimento
do produto; 4ª) prototipação - criação de um protótipo, sua função é importante para a fase de
testes, dessa forma, podendo verificar se cumpre sua função da melhor maneira possível,
ainda nessa etapa, pode ser feito diversas modificações a fim de melhorar o produto final.
Uma ferramenta muito utilizada na identidade visual são os infográficos, os quais
consistem basicamente na apresentação de informações, se se utilizando de uma
predominância de elementos visuais, junto com o texto.
Para Kanno (2013), a maior vantagem da infografia se dá por conta de representar
informações com uma eficiência maior que textos ou fotos em certos casos. Além disso,
facilita ao “navegar” pelas informações, devido aos seus tópicos bem definidos, além de
serem de uma forma mais visual. Infográficos então não substituem textos, porém, são
alternativas eficientes ao se comunicar determinadas questões.
“O ser humano é um ser visual. É de sua natureza assimilar primeiro as imagens.
Primeiro, nós aprendemos visualmente, depois começamos a falar e muito depois
conseguimos entender e escrever as palavras. Num exemplo acadêmico recorrente: se eu
disser “cadeira” não serão as letras e sílabas que formam a palavra que irão aparecer na sua
mente, mas a imagem de um objeto que nosso cérebro associa com uma cadeira. Embora a
maior parte do conhecimento humano esteja registrada de maneira verbal, grande parte de
nossa memória e da maneira como compreendemos o mundo são visuais” (Kanno, 2013).
Assim sendo, os usos de ícones simplificados e minimalista podem servir de grande
ajuda ao se modelar um sistema de identidade visual para um infográfico, servindo como um
facilitador na identificação de tópicos específicos.
A nuvem de palavras é uma técnica utilizada para a identificação dos valores dos
colaboradores de uma organização. Uma nuvem de palavras é uma representação visual de
palavras, e funciona basicamente da seguinte forma, é colocado um texto ou um conjunto de
palavras em uma caixa de texto, e um software cria uma montagem visual que remete à uma
nuvem, daí o nome (Infogram, 2019). As palavras mais repetidas colocadas na caixa de texto
são destacadas com um tamanho maior na nuvem, enquanto as palavras menos repetidas são
menos destacadas, tendo um tamanho de fonte menor na nuvem
3. METODOLOGIA
A Figura 1 apresenta o delineamento metodológico do estudo. A pesquisa quanto a
sua natureza, classifica-se como interativa. É básica no processo de desenvolvimento da
versão preliminar da modelagem do sistema proposto, o qual se fundamenta nos seguintes
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aportes teóricos: sistemas de gestão e de informação, mapeamento de processos e identidade
visual.
É concebida como pesquisa aplicada quando adapta o sistema para universidades e
desenvolve um desenho piloto para uma unidade de ensino. Quanto a abordagem caracterizase como qualitativa.
Figura 1: Delineamento Metodológico da modelagem de um sistema de identidade visual
estratégica para universidades (SIVEU)

MODELAGEM DE UM SISTEMA DE
IDENTIDADE VISUAL
ESTRATÉGICA PARA
UNIVERSIDADES (SIVEU)
Natureza: interativa – básica versus aplicada
Abordagem: qualitativa
Procedimento técnico: pesquisa-ação

PLANO DE PESQUISA
Fase 1: -Desenho preliminar da modelagem do sistema proposto para uma
unidade de ensino de uma universidade
1ª etapa: - Coleta de dados: pesquisa bibliográfica, documental e de
campo.
Técnicas e instrumentos utilizados: entrevista semiestruturada com roteiro
pré-definido; brainstorming, design thinking, nuvem de palavras,
infográficos
2ª etapa: Análise e interpretação dos dados: análise de conteúdo por meio
da triangulação dados da pesquisa documental e de campo.
Fase 2: Alterações e adaptações na modelagem conceitual inicial

CONHECIMENTO GERADO
Inovação científica: modelagem de um sistema de
identidade visual estratégica para universidades.

DESENHO PILOTO PARA UMA
UNIDADE DE ENSINO

Fonte: Elaborado pelos autores.

O procedimento técnico do estudo é pesquisa ação porque à medida que o sistema é
construído com a participação coletiva dos agentes que operacionalizam os principais
processos de trabalho da unidade, as mudanças são incorporadas aos mesmos.
O desenvolvimento do estudo integra duas fases: A primeira fase consiste no desenho
preliminar da modelagem proposta e desenho piloto para a unidade de ensino objeto de
estudo. Na segunda fase com base na incorporação do conhecimento tácito e empírico do
cotidiano do trabalho dos agentes, são propostas adaptações e alterações na modelagem inicial
do sistema. A Figura 2 apresenta os principais termos da pesquisa.
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Figura 2: Definição dos termos modelagem de um sistema de identidade visual
estratégica para universidades
MODELAGEM

SISTEMA

Representação da realidade com base na percepção que o

observador tem do sistema observado (LEITE, 2004)

Objeto que possui conexões com outros objetos, dinâmico
(muda no tempo), organizado e possui amplitude sistêmica.

(LEITE, 2004)

MAPEAMENTO DE
PROCESSOS

IDENTIDADE VISUAL

Conjunto de recursos e atividades inter-relacionadas
ou interativas que transformam insumos (entradas) em
serviços/produtos (saídas). Objetiva essencialmente agregar
valor (TELES, 2019).

“A rigor, qualquer coisa possui uma identidade visual – ou
seja, componentes que a identificam visualmente. A
identidade visual é o que singulariza visualmente um dado
objeto; é o que o diferencia dos demais através de seus
elementos visuais”. (PEÓN, 2000)

Fonte: Elaborado pelos autores.
4. MODELAGEM DE UM SISTEMA DE IDENTIDADE VISUAL
ESTRATÉGICA PARA UNIVERSIDADES: DESENHO PILOTO PARA UMA
UNIDADE DE ENSINO
Nesta seção apresenta-se a modelagem do sistema de identidade visual estratégica para
universidades: O desenho piloto para uma unidade de ensino, integra as seguintes subseções:
subseção 1 - mapeamento dos processos; subseção 2 - construção coletiva da identidade
visual, com o intuito de incorporar o conhecimento tácito, advindo do “saber fazer” dos
usuários ao conhecimento explicito na base conceitual do sistema.
4.1 DESENHO PILOTO DO SISTEMA PARA UMA UNIDADE DE ENSINO:
MODELAGEM PRELIMINAR
O desenho piloto da modelagem foi projetado para o Centro Socioeconômico da
Universidade Federal de Santa Catarina (CSE/UFSC).
A modelagem do sistema é construída coletivamente por meio de uma equipe
multidisciplinar, a qual é composta por representantes de todos os segmentos da comunidade
acadêmica: gestores, servidores docentes, servidores técnico-administrativos (STAEs), e
estudantes. Cabe destacar que a função de gestor em seus diversos níveis, estratégico, tático e
operacional é desempenhada por servidores docentes e STAEs.
A rede de cooperação acadêmica e administrativa da equipe multidisciplinar do
sistema integra a seguinte base conceitual: mapeamento de processos, identidade visual e
sistemas de informação permeados pelos seguintes conteúdos transversais: sustentabilidade,
virtualização e acessibilidade (cf. Figura 3).
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Figura 3: Configuração da equipe multidisciplinar do sistema de identidade visual
estratégica para universidades:

Fonte: elaborado pelos autores
O infográfico que apresenta o sistema proposto (Figura 4), parte da premissa que a
administração da educação superior se operacionaliza por meio do desenvolvimento de
processos/atividades de ensino, pesquisa e extensão, alinhadas ao seu pensamento estratégico:
missão, visão e valores.
O módulo 1 do sistema (lado esquerdo da Figura 1), consiste no mapeamento dos
principais processos administrativos e acadêmicos por meio de pesquisa documental e de
campo, com o propósito de identificação, gerenciamento, otimização e melhoria contínua da
administração. O módulo 2 do sistema (lado direito da Figura 1), - Identidade visual, consiste
na construção coletiva da identidade visual por meio de ferramentas de gestão e de design
A análise e interpretação das informações coletadas nos módulos 1 e 2 têm como
resultado um manual de identidade visual que integra três itens:
1º) identificação das rotinas de trabalho: com o propósito de atender os desejos e
necessidades do usuário interno;
2º) Logo e marca: deve estar presente nos projetos, relatórios, sites de comunicação,
correspondências oficias com a finalidade de visualmente representar os valores da instituição
alinhados aos desejos e necessidades da comunidade acadêmica e sociedade.
3º) Site de comunicação - neste estudo representado no infográfico como a página do
CSE.
Cabe caracterizar os usuários do sistema:
- Usuário interno - representa os segmentos da comunidade acadêmica responsáveis
pela operacionalização dos principais processos acadêmicos e administrativos: servidores
docentes, servidores técnico-administrativos e gestores nos âmbitos estratégico, tático e
operacional (reitor, pró-reitores, diretores de unidade, coordenadores de cursos, chefes de
departamentos, coordenadores e secretários de unidades e subunidades. entre outros);
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Figura 4: Sistema de identidade visual estratégica para universidades (SIVEU): desenho piloto
para uma unidade de ensino

Fonte: Elaborado pelos autores.
- Usuário externo – comunidade acadêmica (gestores, servidores docentes e técnicoadministrativos e estudantes) e a sociedade em geral em âmbitos nacional e internacional.
4.1.1 Módulo 1: mapeamento dos processos da unidade
Para o mapeamento de processos da unidade, foi selecionada uma amostra
representativa dos setores da unidade com funções deliberativas, executivas e de apoio:
- Direção e vice-direção;
- Coordenadorias de apoio administrativo unidade (CAA), na qual estão vinculados os
seguintes setores e serviços de assessoria e apoio: secretaria administrativa, setor de apoio
administrativo e financeiro, Núcleo de Informática da unidade (NICSE), assessoria de
projetos, serviço de apoio administrativo predial e serviços gerais.
- Coordenadoria de apoio administrativo dos cursos de graduação da unidade: a qual
integra todos os principais processos/atividades meios e fins do ensino de graduação.
As principais fontes de pesquisa documental para o mapeamento de processos foram:
- O estatuto, regimento geral e o plano de desenvolvimento institucional (PDI);
- O site de comunicação da unidade (página do CSE);
8

- Pasta Z – contém arquivos compartilhados em rede entre os colaboradores, na qual
foram coletadas informações sobre as rotinas de algumas atividades da coordenadoria de
apoio administrativo da unidade.
A pesquisa de campo foi realizada por meio de entrevista semiestruturada com o
suporte de um instrumento de mapeamento de processos pré-definido. A entrevista foi
realizada com objetivos duais e complementares: tornar explícito o conhecimento tácito do
cotidiano do fazer dos colaboradores; e sensibilizá-los sobre a importância do seu
comprometimento e participação efetiva na construção coletiva da identidade estratégica da
unidade.
Na entrevista foi apresentada a modelagem preliminar do sistema para os
colaboradores e entregue o instrumento de mapeamento de processos, solicitando que o
mesmo fosse preenchido em um prazo aproximado de quinze dias.
O roteiro pré-definido de mapeamento dos processos se constitui basicamente das
seguintes informações: dados funcionais; periodicidade da execução dos processos/atividades
(mensalmente, quinzenalmente, semestralmente, anualmente ou esporadicamente);
potencialidades e fragilidades no desempenho do cargo; fluxo (passo a passo) das principais
atividades.
Para ilustrar, apresenta-se uma síntese da pesquisa documental e as potencialidades e
fragilidades de algumas unidades de análise, informadas pelos entrevistados na pesquisa de
campo.
O quadro 1 expõe uma síntese do mapeamento dos processos da direção da unidade.
Quadro 1: mapeamento dos processos da direção da unidade
Unidade de
DIREÇÃO
análise
Pesquisa documental: A direção da unidade é exercida por um diretor e um vice-diretor com
funções deliberativas junto ao conselho da unidade e executivas inerentes às atividades de ensino,
pesquisa, extensão e gestão propriamente dita. As funções deliberativas e executivas da direção
são desempenhadas à luz da legislação federal, estatuto e regimento geral da UFSC. De acordo
com o art. 48 do estatuto da UFSC, a Diretoria da Unidade será exercida por um Diretor que,
como órgão executivo, dirige, coordena, fiscaliza e superintende as atividades da Unidade.
Parágrafo único. Em cada Unidade, haverá um Vice-Diretor que substituirá o Diretor nas suas
faltas e impedimentos e ao qual serão delegadas atribuições administrativas de caráter
permanente. Segundo o art. 50 do estatuto UFSC, o Diretor e o Vice-Diretor exercerão suas
funções, obrigatoriamente, em regime de dedicação exclusiva, podendo ambos eximir-se do
exercício do magistério, sem prejuízo de quaisquer direitos e vantagens. O regimento interno do
CSE está em processo de construção, o qual está alinhado às políticas e diretrizes e normativas
presentes respectivamente no estatuto e regimento geral da UFSC. O PDI 2015-2019 estabelece
políticas para a gestão, as quais são operacionalizadas em objetivos e metas que serão os
norteadores para a elaboração dos Planos anuais das unidades da instituição (PDI, pp. 37). O
objetivo 20 tem como objetivo aprimorar a gestão organizacional e a primeira de suas metas é
implementar novas tecnologias e processos, visando à melhoria dos serviços prestados (PDI, pp.
46). O presente trabalho alinha-se ao objetivo 20 das políticas de gestão estabelecidas no PDI e
visa atender uma demanda da direção da unidade com vistas à otimização e racionalização de
recursos humanos, materiais e das atividades meios e fins.
Pesquisa de campo
- Potencialidades: Corpo docente e técnico-administrativo e altamente qualificado.
- Fragilidades: sistema de compras; cultura divisória entre servidores docentes e servidores
técnico-administrativos.

4.1.2 Módulo 2:construção coletiva da identidade visual
- Metodologia “design thinking’
A construção coletiva da identidade visual da unidade é permeada pelas quatro etapas
da metodologia “design thinking’: imersão, análise e síntese, ideação e a prototipação
(SEBRAE, 2016). As duas primeiras etapas se operacionalizaram por meio do mapeamento de
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processos (módulo1) e brainstorming (módulo 2). A ideação a prototipação da identidade
visual da unidade foram realizadas à luz do sistema de identidade visual da instituição.
- Brainstorming e coleta virtual dos valores da comunidade acadêmica
No brainstorming realizado pelo comitê científico, constatou-se que a unidade não
tinha um pensamento estratégico definido. Foi consenso da equipe que o pensamento
estratégico (visão/missão/valores), a ser construído coletivamente com a participação efetiva
da comunidade acadêmica é condição sine qua non para a consolidação da identidade visual
da unidade. Houve também consonância de que a identidade visual da unidade deve estar
alinhada à missão/visão/valores e ao sistema de identidade visual institucional.
Como o pensamento estratégico da unidade a ser construído coletivamente depende de
aprovação do projeto e instrumentos de consulta pelo comitê de ética da universidade via
Plataforma Brasil, inicialmente o comitê científico optou por simular a identificação dos
valores da unidade por meio da ferramenta ‘nuvem de palavras’.
O comitê científico escolheu algumas palavras que poderiam exemplificar os valores
da unidade alinhados à missão, visão e valores da instituição. Um conjunto de palavras
geradas no brainstorming foi disponibilizada por meio de um formulário eletrônico, que pode
ser acessado no link: <https://forms.gle/dnTTVDkQYQcJcmqp7>. A partir dessas palavras
foram feitas duas nuvens de palavras, a primeira (figura 5) exemplificando as palavras
principais que a equipe escolheu para representarem os valores da unidade, a segunda (figura
6), representa as palavras que mais foram repetidas na escolha de palavras.
Figura 5: Nuvem das principais palavras
selecionadas

Fonte: elaborado pelos autores

Figura 6: Nuvem das palavras mais repetidas no
processo de seleção

Fonte: elaborado pelos autores

Percebe-se a similaridade das duas nuvens, as quais demonstram que algumas palavras
tem um grande peso sobre a percepção dos valores do CSE alinhados ao pensamento
estratégico institucional. A simulação da identificação dos valores por meio da ‘nuvem de
palavras’, permitiu que o comitê científico constata-se a eficácia desta ferramenta para a
construção coletiva dos valores da unidade alinhados ao pensamento estratégico institucional.
- Ideação e prototipação da identidade visual da unidade
Na pesquisa documental, observou-se no Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI), um alinhamento do sistema de identidade visual da instituição ao seu pensamento
estratégico.
Todas as ações de comunicação da instituição são concebidas e executadas de forma
integrada com o setor de Design e Programação Visual, porque se parte do
pressuposto que a identidade visual é fundamental para a própria consolidação da
imagem da instituição. Para tanto, busca-se consolidar a relação técnica entre forma
e conteúdo, permitindo que o público possa identificar a UFSC – seus valores e sua
missão – também a partir do uso adequado de sua marca, brasão e símbolos. Por
isso, há um cuidado permanente da Diretoria-Geral de Comunicação com a gestão
da marca UFSC, o que se observa na própria consolidação do Sistema de Identidade
Visual. Isso inclui desde peças gráficas – como calendário anual, folder e cartazes
institucionais e de eventos, jornais, boletins e revistas, redes sociais, cibermeios –
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até todo o sistema de sinalização da UFSC em seus diferentes campi

(PDI-UFSC

2015-2019, p.91).
Verificou-se também uma aderência ao sistema de identidade visual da UFSC de temas
transversais relevantes que permeiam a missão e valores institucionais: sustentabilidade,
acessibilidade e virtualização, os quais também possuem uma identidade em consonância com
a legislação federal. É o caso do site de comunicação da instituição que está em sintonia com
a normatização de sites do governo federal.
Com o propósito de permitir a visualização do fluxo dos principais processos
acadêmicos e administrativos da unidade foi realizada a ideação e prototipação de
infográficos; projetados os infográficos,
Primeiramente foi necessário definir as formas que seriam utilizadas na identidade
visual do infográfico (Figura 7). A partir daí, foram adicionados detalhes e tons de cinza,
focando na usabilidade e na percepção por parte do usuário, foi escolhido algumas variações
que fossem relativamente neutras, não tendo assim uma visualização simples e agradável,
junto com sombreamentos para melhorar o destaque das formas (Figura 8).
Figura 7: Formas iniciais.

Fonte: elaborado pelos autores

Figura 8: Formas finais e suas variações.

Fonte: elaborado pelos autores

Após a definição das formas e tons, foram desenvolvidos alguns ícones a fim de
facilitar a visualização das informações no infográfico. Cabe destacar que os ícones e
símbolos devem ser rapidamente e facilmente identificáveis, com simplicidade e design
intuitivo. A forma da caixa do texto deve ser testada (Figura 9). O texto é um dos elementos
fundamentais, o qual deve ser condensado e simples, com comunicação rápida e coesa.
Figura 8: Ícones desenvolvidos.
Figura 9: Teste de caixa de texto

Fonte: elaborado pelos autores

. Fonte: elaborado pelos autores
A escolha da fonte também é fundamental, Farias, Landim e Rodrigues (2016) explicam
que fica claro o quão importante é a escolha de fontes para determinados veículos de
comunicação, seja artigos, livros, revistas, jornais ou até se serão vistos em telas digitais ou de
forma impressa. No fim do teste, foi reconhecido a Myriad Pro como a fonte com melhor
visibilidade em tamanhos reduzidos, além de ter um bom destaque se utilizando cores claras e
escuras, para os títulos foi definido a Source Sans Variable, por ter um destaque maior quando
utilizado com tamanho de fonte maior.
Como o desenvolvimento de infográficos para a representação visual dos processos da
unidade deve estar alinhada à identidade da instituição, a Figura 10 apresenta as cores do logo
da UFSC.
Figura 10: Logo da UFSC

Fonte: site de comunicação da UFSC

E a Figura 11 apresenta um infográfico do processo de reserva de auditório da unidade
com cores similares às do logo da instituição, cujo objetivo da semelhança das cores, formas e
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tipografia é que a identidade visual das unidades de ensino sejam uma extensão da identidade
visual da instituição.
Figura 11: Infográfico do processo de reserva de auditório da unidade

Fonte: elaborado pelos autores

Por fim, nota-se o uso do amarelo como cor base para então ser aplicado os ícones na
cor branca, assim, consegue-se um destaque sutil, mas importante para os ícones, o azul é
utilizado como fundo para os subtítulos e para o texto, é uma cor agradável e muito utilizada,
dessa forma, é a cor ideal para ser mais aproveitada junto com os textos.
As cores verde e vermelho são utilizadas ocasionalmente, apenas quando forem
sinalizar aprovação ou reprovação respectivamente no infográfico. Após essa fase, julgou-se
importante desenvolver também botões, com o objetivo de direcionar o usuário durante o uso
do site.
Ícones também se fizeram importante nessa parte junto com formas base, na Figura 12
nota-se a alguns modelos inicialmente desenvolvidos, após isso, analisou-se qual modelo seria
mais adequado.
Figura 12: Modelos de teste

Fonte: elaborado pelos autores

Por fim, depois do desenvolvimento das formas, foram desenvolvidos alguns ícones
para serem aplicados. A figura 13 apresenta um mockup ilustrando como ficaria uma das
páginas do CSE se fosse aplicado esses botões. As cores são fundamentais nessa parte para
diferenciar de forma clara as funções de cada botão.
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Figura 13: Mockup do site com os botões desenvolvidos.

Fonte: elaborado pelos autores

Nesse caso, o botão de cor roxa indica um link para uma página que mostrará como se
dá o funcionamento para a reserva de sala de aula, o botão verde é um botão que leva o
usuário ao formulário de solicitação, enquanto o azul leva o usuário para uma página com o
quadro de horários para que se possa visualizar quais horários estão livres para reserva.
Ainda foi desenvolvido um plano piloto para uma revisão do menu lateral da página da
unidade (Figura 14) são mostrados o modelo antigo e o novo, junto com suas opções.
Figura 14: Protótipo de uma nova versão do menu lateral do site.

Fonte: elaborado pelos autores

É importante que a página seja clara na comunicação com o usuário, assim sendo, o
modelo desenvolvido busca deixar as opções mais organizadas, além de adicionar
informações que não constam na página. Por fim, busca-se ter um design mais centrado no
usuário, resolvendo seus problemas mais emergenciais e comuns.
4.1.3 Manual de identidade visual estratégica
A construção coletiva, dual e complementar, dos módulos 1 e 2, gerará o manual de
identidade visual composto de três unidades: identidade das rotinas de trabalho da unidade;
logo e marca e site de comunicação.
5. CONCLUSÃO
A administração da educação superior tem o propósito precípuo de consolidar o
pensamento estratégico institucional, ou seja, consolidar a missão, visão e valores alinhados
aos desejos e necessidades da comunidade acadêmica e da sociedade.
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O desenvolvimento coletivo de um sistema de identidade visual estratégica para
universidades proporciona comprometimento dos agentes e responsabilidade social com a
concretização de sua missão, visão e valores.
Os impactos almejados são: a otimização, racionalização e melhoria contínua dos
principais processos/atividades; recrutamento e capacitação de pessoas com competências e
habilidades aderentes às principais rotinas de trabalho da unidade; concretização da
missão/visão e valores da unidade alinhados aos desejos e necessidades dos usuários internos
e externos.
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