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RESUMO: 

Este trabalho pretendeu contribuir para a resolução de dois problemas diagnosticados no 
âmbito do IFPB - Campus Campina Grande: a falta de padronização de fluxos dos processos 
e procedimentos e a dificuldade de acesso às informações por parte da comunidade 
acadêmica. Assim, buscou implementar gestão de processos e desenvolver uma ferramenta 
que torne acessíveis aos estudantes as informações sobre os requerimentos e processos 
eletrônicos, otimizando o tempo dos interessados e dos servidores. A gestão de processos, 
por meio de mapeamento e modelagem, foi aplicada inicialmente aos processos de discentes 
e levando em consideração as tipologias elencadas pela Portaria 30/2020 – 



 

PRE/REITORIA/IFPB, que estabeleceu procedimentos para abertura de processos 
eletrônicos pelos estudantes maiores de 18 anos. E a ferramenta desenvolvida trata-se de um 
canal de atendimento virtual (chatbot), uma aplicação por meio da qual são disponibilizadas 
informações sobre abertura de requerimentos eletrônicos, fluxos de processos e documentos 
que devem ser anexados aos mesmos, bem como manuais de procedimentos e formulários, 
que podem ser acessados por meio de links. A aplicação foi disponibilizada em fase de testes, 
mas ainda não está sendo executada em uma plataforma oficial da instituição. Espera-se que 
o seu uso seja disseminado entre os discentes do campus Campina Grande e expandido para 
outros campi, uniformizando o trâmite de processos e aumentando a eficiência do serviço 
público. 
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