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Objetivos com o M3P

Permitir que o setor:

★ tenha informações sobre a diretriz a ser seguida para o mapeamento de 

processos na UFCSPA;

★ identifique, de forma objetiva e padronizada, a situação atual e as ações 

necessárias para a evolução do setor.

★ obtenha mais autonomia para a realização e a manutenção desse trabalho, 

considerando a equipe do setor no contexto maior da instituição.
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Estrutura do M3P
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Estrutura do M3P
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Níveis e Critérios - M3P v3.0

** Os critérios são cumulativos. Ou seja, o setor que foi avaliado no Nível 3 atende os critérios dos níveis 0, 1, 2 e 3.



Nível 0

I. O objetivo do setor é conhecido pela equipe.

II. Os processos são executados.
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Nível 1

I. O objetivo do setor é 

definido e documentado.

Existe uma descrição do objetivo do 

setor documentada em local ao qual 

todos do setor têm acesso (site, 

portal, pasta comum ou outro 

repositório)
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II. A Lista de Serviços está 

preenchida e os processos 

estão codificados.

III. As  responsabilidades do   

setor estão definidas e 

documentadas.

★ As principais responsabilidades do 

setor estão documentadas em local com 

acesso a todos os integrantes do setor 

(site, portal, pasta comum, ou outro 

repositório).

★ Todas as áreas têm responsabilidades 

associadas.

★ As pessoas que atuam no setor sabem 

da existência dessa documentação. 

As Normas para a Codificação dos 

Processos foram consideradas para 

a definição do nome do processo.



Destaques do Nível 1

8** Artefatos disponíveis no Guia e como editáveis, no Portal de Processos da UFCSPA.



Nível 2

I. Os processos da Lista de Serviços estão priorizados 

– classificação alta, média e baixa prioridade.

★ Todos os processos têm prioridade associada (alta, média ou 

baixa). 

★ Os critérios utilizados para a priorização dos processos estão 

documentados em local no qual todos do setor têm acesso.

★ Os mesmos critérios de priorização são utilizados por toda a 

equipe, sendo possível chegar a resultados iguais 

independentemente da pessoa que os aplica. 

★ Foram assinalados quais desses processos são definidos como 

críticos, ou seja, aqueles que de alguma forma apresentam 

dificuldades na sua execução ou interação com outros setores.
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II. Os processos com alta prioridade estão 

mapeados e documentados – descrição 

textual e BPMN.

Todos os processos cuja prioridade foi classificada como alta 

têm descrição textual e diagrama BPMN associados.



Destaques do Nível 2

10** Artefatos disponíveis no Guia e como editáveis, no Portal de Processos da UFCSPA.



Nível 3

I. Os processos com alta e média prioridade estão 

mapeados e documentados – descrição textual 

e BPMN.

Todos os processos cuja prioridade foi classificada como alta e 

média têm descrição textual e diagrama BPMN associados.
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II. As alterações significativas  dos processos são 

enviadas para a Divisão de Arquivo.

★ A primeira versão da documentação dos processos (descrição 

textual e diagramas BPMN) é enviada à Divisão de Arquivo via SEI, 

conforme processo [DSG] 41 Registrar documentos de 

mapeamento de processo.

★ A versão atual da documentação dos processos (descrição 

textual e diagramas BPMN) é enviada à Divisão de Arquivos via 

SEI.



Nível 4

I. Todos os processos estão mapeados e 

documentados – descrição textual e BPMN.

Todos os processos listados na Lista de Serviços têm descrição 

textual e diagrama BPMN associados. 
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II. A relação dos processos com o Planejamento 

Estratégico está documentada.

Cada um dos processos do setor possui relação documentada com 

um eixo temático e com um objetivo do Planejamento Estratégico da 

instituição. 



Destaques do 

Nível 4

13** Artefatos disponíveis no Guia e como editáveis, no Portal de Processos da UFCSPA.



Nível 5

I. As ações de integração de 

25% dos processos críticos 

foram iniciadas e estão 

documentadas.

1. Selecionar processos críticos

2. Analisar pelo menos 25% deles

3. Identificar quais setores estão 

envolvidos

4. Contatar setores envolvidos para 

reuniões de integração

5. Iniciar diagrama BPMN
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II. A relação dos processos 

com a Cadeia de Valor da 

UFCSPA é definida e 

documentada.

Os processos críticos estão 

relacionados diretamente a um dos 

pilares (processos finalísticos, 

processos estratégicos ou processos 

de apoio) da Cadeia de Valor da 

UFCSPA e com seus subitens, caso 

possível

III. A gestão dos riscos 

relacionados aos processos é 

definida e documentada.

Cada risco possui uma descrição, análise 

de impacto, probabilidade, grau de 

exposição e pelo menos uma ação de 

contingência. Além disso, os riscos de grau 

de exposição "alta" possuem pelo menos 

uma ação de mitigação.



Destaques do Nível 5
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** Artefatos disponíveis no Guia e como 

editáveis, no Portal de Processos da UFCSPA.



Nível 6

I. As ações de integração de 50% dos processos 

críticos foram iniciadas e documentadas.

1. Selecionar processos críticos

2. Analisar pelo menos 50% deles

3. Identificar quais setores estão envolvidos

4. Contatar setores envolvidos para reuniões de integração

5. Iniciar diagrama BPMN
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II. Os objetivos e indicadores associados são 

definidos e relacionados a processos.

★ Há objetivos definidos, associados à avaliação de 

desempenho de processos. 

★ Há pelo menos um indicador associado a cada objetivo. 

★ Para cada indicador, há a definição de como os valores 

de base são coletados, como é realizado o cálculo e 

indicações de como o valor obtido pode ser interpretado. 

★ Para cada indicador, há a definição de como os valores 

obtidos e a interpretação realizada serão comunicados: 

para quem será realizada a comunicação, com que 

periodicidade e em que formato.

★ Cada indicador tem pelo menos um processo (da Lista de 

Serviços do setor) associado.



Destaques do Nível 6

17** Artefatos disponíveis no Guia e como editáveis, no Portal de Processos da UFCSPA.



Nível 7
I. As ações de integração de 

100% dos processos críticos 

foram  iniciadas e estão 

documentadas.

1. 100% dos processos críticos do setor 

foram analisados para a realização 

da integração.

2. Identificar quais setores estão 

envolvidos

3. Contatar setores envolvidos para 

reuniões de integração

4. Iniciar diagrama BPMN
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II. Matriz institucional de 

rastreabilidade de processos 

é atualizada, com relação 

aos processos do setor.

As relações entre os processos são 

identificadas, documentadas e 

enviadas ao NQI para a atualização da 

Matriz Institucional de Rastreabilidade 

de Processos. 

III. Ações para garantir a  

implantação da melhoria 

contínua dos processos são 

definidas, documentadas e 

sistematicamente executadas.

São planejadas revisões dos processos, 

com o objetivo de identificar atualizações 

e melhorias. 



Destaques do Nível 7

19** Artefatos disponíveis no Guia e como editáveis, no Portal de Processos da UFCSPA.



Destaques do Nível 7
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Processo de Avaliação
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Validade da Avaliação M3P
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O nível obtido por um setor em uma avaliação M3P segue 

sendo válido até, no máximo, 3 ciclos de avaliação.



Selo do M3P
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Versão Atual do M3P

★ Versão 3.0.

★ Guia e artefatos disponíveis no Portal de Processos da 

UFCSPA:

http://nqi.ufcspa.edu.br/portaldeprocessos
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