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RESUMO  

A Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto Federal Catarinense - Campus Araquari é 

um evento científico, tecnológico e cultural, no qual ocorrem diversas atividades tais como 

palestras, seminários, mostra científica, minicursos, entre outras e, que desde sua criação em 2016, 

vem crescendo, tanto em número de participantes, quanto no número de submissões. No entanto, 

a organização de um evento deste porte não é trivial, uma vez que o contexto organizacional é 

composto por distintos processos. Um dos processos que mais demanda esforço para sua execução 

é a organização do calendário, uma vez que, em sua construção devem ser observadas a 

verticalização das atividades, a sensibilização dos organizadores, o conhecimento dos espaços 

entre outros, demonstrando assim, um alto nível complexidade. Dessa forma, o objetivo deste 

trabalho é analisar a viabilidade para implementação de sistema de conhecimento, com foco nas 

tarefas da Subcomissão de Atividades, responsável por organizar toda a programação do evento. 

Para tal, realizou-se uma abordagem estruturada, a partir de uma visão organizacional sistêmica, 

utilizando-se a metodologia CommonKads. Os resultados obtidos apontaram a viabilidade da 

construção de um sistema de conhecimento como instrumento de apoio aos processos de gestão 
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do conhecimento necessários para a organização do evento, embora exista a necessidade de ajustes 

culturais e comportamentais dos agentes da organização, indicando o papel crucial que estes 

exercem na organização do mesmo. 
 

Palavras-chave: semana de ensino, pesquisa e extensão. commonkads. engenharia do 

conhecimento. gestão do conhecimento.  

 

FEASIBILITY ANALYSIS FOR DEVELOPING A 

KNOWLEDGE SYSTEM BASED ON COMMONKADS 

METHODOLOGY: A CASE STUDY 
 

ABSTRACT 

The Federal University of Santa Catarina's Teaching, Research and Extension Week - Campus 

Araquari is a scientific, technological and cultural event, in which there are various activities such 

as lectures, seminars, scientific shows, mini-courses, among others, which since its inception in 

2016 , has been growing, both in participants and in the number of submissions. However, the 

organization of an event of this size is not trivial, since the organizational context is composed of 

different processes. One of the processes that demand the most effort for its execution is the 

organization of the calendar, since in its construction must be observed the verticality of the 

activities, the awareness of the organizers, the knowledge of the spaces and others, thus 

demonstrating a high level of complexity. Thus, the objective of this paper is to analyze the 

feasibility of implementing a knowledge system, focusing on the tasks of the Activities 

Subcommittee, which is responsible for organizing the entire event schedule. To this end, a 

structured approach was performed, based on a systemic organizational view, using the 

CommonKads methodology. The results showed the feasibility of building a knowledge system as 

a tool to support the knowledge management processes necessary for the organization of the event, 

although there is the need for cultural and behavioral adjustments of the organization's agents, 

indicating the key role that these exercise in its organization. 
 

Keywords: week of teaching, research and extension. commonkads. knowledge engineering. 

knowledge management.   



 

 

 

 

 

 

 

3 Anais ICKM/II SUCEG Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis – SC – Brasil – Dec, 04 - 06, 2019 

 

1 INTRODUÇÃO 

Em 2008, o então Colégio Agrícola de Araquari, passa a fazer parte do Instituto Federal 

Catarinense (IFC), como resultado da integração das escolas agrotécnicas de Concórdia, Rio do 

Sul e Sombrio e, dos colégios agrícolas de Araquari e Camboriú (Instituto Federal Catarinense, 

s/a). O antigo Colégio Agrícola, passa a compor a Rede Federal de Educação Profissional 

Científica e Tecnológica, criada por meio da Lei n° 11.892 (IFC, s/a). 

Dois eventos vinculados ao ensino, pesquisa e extensão eram realizados, separadamente no 

campus, a saber: a Mostra Científica e Tecnológica (MCT) e o Evento de Pesquisa e Extensão 

(EPEX). Entretanto, compreendendo que o tripé ensino, pesquisa e extensão não podiam ser 

dissociados, optou-se em 2016 por unificar esses dois eventos, criando a Semana de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (SEPE), que passou a congregar além dos eventos supracitados, as Semanas 

Acadêmicas dos cursos de graduação e o Painel de Integração de Conhecimentos (Semana de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, s/a). 

A SEPE é um evento complexo e que demanda que em sua organização sejam consideradas 

as especificidades de cada uma das áreas, bem como atenção aos três níveis de ensino: Médio 

Técnico, Superior e Pós-Graduação. No entanto, mesmo diante dessa complexidade, a organização 

das atividades do evento é realizada de forma empírica e pouco formal, o que acaba por dificultar 

o processo. Portanto, a problemática que se apresenta é: como apoiar o processo de realização das 

atividades intensivas em conhecimento da Subcomissão de Atividades, de forma a criar-se uma 

memória organizacional dos processos, otimizando-os e tornando-os mais céleres? 

Nesse cenário, as áreas de Engenharia do Conhecimento e de Gestão do Conhecimento 

podem contribuir como meio fundamental para resolução de tais problemas, uma vez que dispõem 

de métodos, técnicas e ferramentas que auxiliam na explicitação, armazenamento, uso e 

disseminação do conhecimento. Assim, o objetivo deste trabalho é o de analisar a viabilidade para 

implementação de sistema de conhecimento, com foco nas tarefas da Subcomissão de Atividades, 

a partir de uma visão organizacional sistêmica, utilizando para tal a metodologia de CommonKads 

que teve origem no programa Europeu Esprit, e passou a ser utilizada por distintos órgãos, de 

natureza pública e privada, sendo a metodologia referência no desenvolvimento de sistemas 

baseados em conhecimento (Wernevk et. al., 2006). 

Para este fim, este trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma: no primeiro item 

serão apresentadas, de forma breve, a Engenharia do Conhecimento, Gestão do Conhecimento e 
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Sistemas de Conhecimento. No segundo item, será apresentada a Metodologia CommonKads. Por 

fim, o terceiro e último item, apresentará a aplicação da metodologia CommonKads à SEPE, 

organização que constitui objeto deste trabalho. 

 

2 ENGENHARIA DO CONHECIMENTO, GESTÃO DO CONHECIMENTO E 

SISTEMAS DE CONHECIMENTO 

A Engenharia do Conhecimento (EC) está tradicionalmente preocupada com o 

desenvolvimento de sistemas de informação nos quais conhecimento e raciocínio exercem papéis 

fulcrais. Já a Gestão do Conhecimento (GC) é uma disciplina que lida com o conhecimento como 

um recurso fundamental das organizações. Essas duas disciplinas possuem uma estreita relação, 

uma vez que, atualmente, não seria prudente gerenciar o conhecimento de uma organização, sem 

antes conhecer o grande potencial de sistemas de informação e conhecimento (Schreiber et al., 

2000). 

Com a evolução da EC, a partir do final dos anos 70, surgiram instrumentos para prestar 

suporte à gestão do conhecimento, iniciando-se o desenvolvimento de sistemas que apoiavam 

tarefas intensivas em conhecimento (Drucker como citado em Schreiber et al., 2000 pp. 5-6). A 

partir de então, os sistemas especialistas, os sistemas baseados em conhecimento e os sistemas de 

informação intensivos em conhecimento passaram a ser chamados de Sistemas de Conhecimentos 

(SC). 

No entanto, desenvolvedores de sistemas de informação e engenheiros do conhecimento 

verificaram que o desenvolvimento desses tipos de sistemas, tendia ao fracasso quando o contexto 

organizacional mais amplo não era levado em conta (Schreiber et al., 2000). Assim, a EC passou 

a contar com métodos que expandiram gradualmente seu escopo, sendo utilizada, a partir de então, 

não apenas para o desenvolvimento de sistemas baseados em conhecimento, como também em 

outras atividades que envolviam gerenciamento de conhecimento, engenharia de requisitos, 

modelagem corporativa e reengenharia de processos de negócios. 

 

3 METODOLOGIA COMMONKADS 

Com a evolução da EC, a partir do final dos anos 70, o desenvolvimento de sistemas que 

ofereciam suporte a tarefas intensivas em conhecimento deixou de ser tratado como uma arte e 

passou a ser tomado como metodologia (Drucker como citado em Schreiber et al., 2000 p. 6). 
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Diante desse cenário, diversas metodologias surgiram para apoiar o desenvolvimento de 

SC, de acordo com o contexto da organização, o problema encontrado, os tipos de conhecimentos, 

entre outros. Ribeiro Junior (como citado em Dias, Pacheco, 2010), lista algumas das metodologias 

que popularmente têm sido empregadas com sucesso nas organizações, quais sejam: 

CommonKADS, MAS-CommonKADS, MOKA, MIKE, IDEAL, SPEDE, VITAL, On-ToKnowledge 

e eXtreme Programming of Knowlege-Based Systems. 

Neste trabalho, foi adotada a metodologia CommonKADS, por sua capacidade de modelar 

de forma abrangente, o conhecimento da estrutura organizacional, de forma a permitir a 

modelagem dos detalhes e o entendimento dos processos intensivos em conhecimento. Ainda, 

optou-se pela metodologia, devido a sua flexibilidade e independência de padrões tecnológicos. 

Além disso, de acordo com Dias e Pacheco (2009), a metodologia CommonKADS é considerada a 

mais completa, uma vez que contempla todas as etapas para desenvolvimento de um SC, que vão 

desde o planejamento até a implementação, tratando não somente os aspectos da tecnologia, mas 

também do contexto organizacional. 

A metodologia CommonKADS é baseada no modelo de ciclo de vida clássico (em cascata) - na 

divisão das fases e no modelo de ciclo de vida espiral - no gerenciamento do projeto (consiste de 

quatro atividades: revisão, avaliar risco, fazer plano detalhado para a próxima fase e monitorar) 

(Dias e Pacheco, 2009, p. 3). 
 

A metodologia constitui um instrumento poderoso para modelar conhecimento, a fim de 

externalizar o conhecimento tácito em que ocorre todo o processo da organização, com vistas a 

melhorar a construção de um projeto, em especial, os sistemas baseados em conhecimento, para 

atender melhor às características e às necessidades da organização. Além de SC, ela também pode 

ser destinada para outras medidas de gestão do conhecimento em uma organização. Isto é, ela 

oferece os instrumentos e métodos que visem gerar mais compartilhamento do conhecimento da 

organização, como também reduzir o tempo no desenvolvimento de novos projetos, devido a sua 

grande reusabilidade (Espindola, 2013). 

Para tanto, o CommonKADS se organiza como um conjunto de seis modelos independentes, 

dispostos em planilhas, que descrevem diferentes fontes de informação, possibilitando a análise 

da viabilidade de um projeto de SC, como também a implantação deste. Tais modelos, embora 

independentes, relacionam-se com os demais, podendo ser desenvolvidos em diferentes momentos 

e por diferentes equipes. 
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O Modelo de Organização (MO) objetiva apresentar um panorama sobre os elementos 

primordiais da estrutura organizacional, apresentando os problemas e oportunidades, os processos, 

agentes, recursos, conhecimento, entre outros. Por sua vez, o Modelo de Tarefa (MT) mapeia as 

tarefas existentes na organização apresentando o fluxo, sua organização, objetivo, agentes, 

recursos, qualidade e desempenho, entre outros. No MT apresenta-se também a avaliação dos itens 

de conhecimento, realizando um detalhamento do conhecimento. Por fim, o Modelo de Agente 

(MA) objetiva indicar o papel dos agentes envolvidos nas tarefas, apresentando suas atribuições, 

competências, conhecimentos, etc. 

 

4 METODOLOGIA COMMONKADS APLICADA À SEPE 

Muito do conhecimento necessário para o desenvolvimento das atividades de organização 

da SEPE é tácito e de posse de poucos agentes, que normalmente, ocupam cargos de gestão. Cabe 

destacar, que para o levantamento das informações sobre o evento, foram consultadas a página da 

SEPE e membros da comissão geral organizadora, por meio de entrevistas estruturadas. 

Dessa forma, com o intuito de gerar, compartilhar e preservar os conhecimentos 

necessários à execução dos processos para a organização da SEPE, foram modelados, por meio de 

planilhas do CommonKADS, o contexto organizacional, as tarefas e os agentes, a fim de levantar 

os responsáveis pelo planejamento, organização e execução do evento e as tarefas intensivas em 

conhecimento, que hoje não são explicitadas e formalizadas, para que fosse possível reutilizar as 

experiências, objetivando aprimorar os seus processos. 

 

4.1 Modelo da Organização (MO) da SEPE 

As planilhas do Modelo de Organização (MO) são fundamentais, uma vez que possuem a 

atribuição de fornecer uma visão sistêmica da organização. Desta forma, este item apresentará as 

planilhas MO. Abaixo é apresentada a MO1, que basicamente apresenta os problemas e 

oportunidades da organização, indicando assim a atual situação da organização. Um dos principais 

problemas, que também é visto como uma oportunidade, é o alto número de atividades (palestras, 

seminários, minicursos, oficinas, etc.), o que dificulta seu gerenciamento, ao passo que, representa 

um dos pontos fortes da organização. 
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Quadro 1. Modelo de Organização 01: Problemas e Oportunidades 

Modelo 

organizacional 
MO1 – Problemas e oportunidades 

Problemas e 

oportunidades 

• Dificuldades na sensibilização de docentes na participação do evento; 

• Dificuldades para captação de recursos externos; 

• Falta de calendário prévio para organização do evento; 

• Incerteza sobre os recursos financeiros, efetivamente, disponíveis; 

• Servidores sobrecarregados, em razão da má distribuição de tarefas; 

• Conhecimento da operacionalização do evento é tácito e concentrado na figura de poucos 

servidores; 

• Conciliar as atividades, de tal forma que, todos os cursos em todos os níveis estejam 

contemplados com atividades, durante os três turnos no período de realização do evento. 

• O conhecimento como insumo para o desenvolvimento da região; 

• Criação de oportunidades de interação entre os distintos níveis das áreas da instituição; 

• Criação de oportunidades de interação do meio acadêmico com a sociedade do entorno; 

• Acesso das tecnologias empregadas atualmente no mercado; 

• Interesse de pesquisadores externos à instituição, em participar do evento. 

Contexto 

organizacional 

Objetivo 

Construir, compartilhar e divulgar conhecimento pautados na tríade ensino, pesquisa e extensão, 

de trabalhos desenvolvidos em nível local e regional; 

Fatores externos 

• Ser percebido pela sociedade como referência em produção de conhecimento teórico e 

prático; 

• Crescente aumento de profissionais da macrorregião no evento; 

• Demanda por profissionais qualificados nas áreas de interesse da macrorregião; 

Estratégia 

Promover maior sensibilização da comunidade interna e externa em relação ao evento. 

Soluções 

1. Formalizar os processos e fluxos necessários para a realização do evento, de tal forma que 

o conhecimento sobre a organização do mesmo torne-se de fácil acesso para todos os 

envolvidos; 

2. Prever a realização do evento no calendário acadêmico da instituição; 

3. Organizar um “calendário” próprio do evento; 

4. Identificar fontes de financiamento internas e externas para o evento; 

5. Criar um sistema que mantenha a memória dos eventos realizados, funcionando como 

fonte de consulta para servidores que atuarão em organizações futuras. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A segunda planilha objetiva apresentar os aspectos variantes, isto é, a estrutura 

organizacional, os processos, as pessoas, os recursos, o conhecimento e a relação de cultura e poder 

que existe na organização. Cabe destacar que, a organização em análise é um evento, de forma que 

foi apresentada a estrutura organizacional e demais variáveis da SEPE. 
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Quadro 2. Modelo de Organização 02 - Aspectos Variantes 

Modelo 

organizacional 

 

MO2 – Aspectos variants 

 

Estrutura 

1. Comissão Geral Organizadora 

2. Subcomissão de Atividades 

3. Subcomissão de Cerimonial, Comunicação e Marketing; 

4. Subcomissão Científica; 

5. Subcomissão de Credenciamento, Controle de Frequência e Certificação; 

6. Subcomissão de Cultura e Arte; 

7. Subcomissão de Decoração e Paisagismo; 

8. Subcomissão de Finanças; 

9. Subcomissão de Infraestrutura; 

10. Subcomissão de Infraestrutura Tecnológica e Audiovisual; 

11. Subcomissão de Logística; 

12. Subcomissão do Painel de Integração; 

13. Subcomissão de Recepção e Alimentação; 

14. Subcomissão de Representação Estudantil. 

Processos 

1. Chamada dos Interessados em atuar na SEPE; 

2. Definição dos coordenadores das subcomissões e composição das equipes; 

3. Abertura dos trabalhos entre os coordenadores; 

4. Definição das atividades e atribuições; 

5. Definição do calendário do evento, utilização dos espaços e definição de horários; 

6. Definição dos palestrantes e ministrantes de atividades; 

7. A partir das definições de palestrantes e ministrantes, é feito um ajuste das atividades; 

8. Consolidação do calendário de atividades do evento: “sincronizar” espaços, horários, áreas 

e níveis (Ensino Médio Técnico e Superior). 

Pessoas 

• Presidente da SEPE (coordenador da Comissão Geral Organizadora); 

• Coordenadores das Subcomissões; 

• Equipe de Execução; 

• Centros Acadêmicos e Grêmio Estudantil. 

Recursos 
Salas de Aula, Auditório, Laboratórios, Ginásio, Computadores, Projetores, Sala de Recepção 

dos palestrantes, Coffee Break, Diárias e passagens, Transporte. 

Conhecimento 

• Conhecimento dos cursos e respectivas áreas; 

• Conhecimento sobre os espaços e recursos disponíveis neles (projetor, internet, televisão, 

capacidade, localização); 

• Saber a quem recorrer em casos de imprevistos. 

Cultura e 

Poder 

• Baixa cultura no compartilhamento de conhecimento (o conhecimento sobre as tarefas, 

processos e organização concentrado em poucas pessoas); 

• Pouca comunicação entre as pessoas; 

• Poder de influência de determinadas áreas em relação a outros; 

• Falta de balanço pós-evento, identificando possíveis pontos a serem corrigidos, para as 

próximas edições. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Apesar de todos os processos envolvidos na construção do evento, definimos como escopo 

deste trabalho os processos dos itens 6, 7 e 8, uma vez que são atividades intensivas em 

conhecimento e que demandam um alto envolvimento da equipe organizadora. 
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No quadro 3 apresenta-se o detalhamento dos processos elencados no quadro 2, indicando 

o agente envolvido, o local, a atividade de conhecimento, se é intensiva em conhecimento e sua 

relevância no contexto organizacional. 

 

Quadro 3. Modelo de Organização 03 - Detalhamento dos Processos 

MO MO3 – Detalhamento dos Processos 

ID Tarefa 
Realizada por 

(Agente) 
Local 

Ativo de 

Conheciment

o 

Intensiva em 

conhecimento 
Relevância 

1 

Chamada dos 

Interessados em atuar 

na SEPE; 

Presidente  

da SEPE 
E-mail da SEPE 

Lista de  

e-mails 
Não 2 

2 

Definição dos 

coordenadores das 

subcomissões e 

composição das 

equipes; 

Presidente  

da SEPE 
E-mail da SEPE 

Indicação do 

presidente da 

SEPE 

Sim 3 

3 
Abertura dos 

trabalhos; 

Comissão Geral 

Organizadora 

Comissão Geral 

Organizadora 

Experiências 

anteriores 
Sim 4 

4 

Definição das 

atividades e 

atribuições; 

Coordenadores 

e membros das 

subcomissões 

Subcomissões 
Experiências 

anteriores 
Sim 5 

5 

Definição do 

calendário do evento, 

utilização dos espaços 

e definição de 

horários; 

Presidente  

da SEPE, 

coordenadores 

dos cursos e 

coordenador da 

Subcomissão de 

Logística 

Reunião entre 

os agentes 

Conheciment

o sobre a 

estrutura 

orgânica e 

física do IFC - 

Araquari 

Sim 5 

6 

Definição dos 

palestrantes e 

ministrantes de 

atividades; 

Coordenação de 

curso e 

membros dos 

Centros 

Acadêmicos e 

do Grêmio 

Estudantil 

Reunião entre 

os agentes 
Networking Não 5 

7 

A partir das definições 

de palestrantes e 

ministrantes, é feito 

um ajuste das 

atividades; 

Coordenador da 

Subcomissão de 

Atividades 

Subcomissão de 

Atividades 

Conheciment

o sobre a 

estrutura 

física e sobre 

horários de 

funcionament

o dos cursos 

Sim 5 

8 

Consolidação do 

calendário de 

atividades do evento: 

“sincronizar” espaços, 

horários, áreas e níveis 

(Ensino Médio 

Técnico e Superior). 

Coordenador da 

Subcomissão de 

Atividades e da 

Subcomissão de 

Logística 

Subcomissão de 

Atividades e 

Subcomissão de 

Logística 

Conheciment

o sobre a 

estrutura 

física e sobre 

horários de 

funcionament

o dos cursos 

Sim 5 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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O quadro 4 apresenta os principais ativos do conhecimento da organização, indicando quem 

possui o conhecimento, se o mesmo é tratado de forma correta, qual a sua localização e se está 

correta, se o tempo e sua qualidade de utilização estão adequadas, sendo possível assim, identificar 

os pontos que estão fragilizados e, que portanto, deverão ser melhorados. Pelo quadro é possível 

observar que a grande maioria dos itens, não se encontram na forma, no local ou na qualidade 

correta. 

 

Quadro 4. Modelo de Organização 04 - Ativos de Conhecimento 

Modelo 

organizacional 
MO4 – Ativos de conhecimento 

Ativo Possuído por Usado em Forma correta? 
Local 

correto? 

Qualidade 

adequada? 

Lista de e-mails Presidente da SEPE 

Chamada dos 

Interessados em 

atuar na SEPE; 

  

Sim Sim Sim 

Indicação do 

presidente da 

SEPE 

Presidente da SEPE 

Definição dos 

coordenadores das 

subcomissões e 

composição das 

equipes; 

Não, estabelecer 

critérios para 

indicação dos 

coordenadores 

Não Sim 

Experiências 

anteriores 

Comissão Geral 

Organizadora 

Reunião de abertura 

dos trabalhos; 

Não, necessário 

documentar 
Sim Não 

Experiências 

anteriores 

Coordenadores e 

membros das 

subcomissões 

Reunião para 

definição das 

atividades e 

atribuições;  

Não, necessário 

documentar 
Sim Não 

Conhecimento 

sobre a estrutura 

orgânica e física 

do IFC – Araquari 

Presidente da 

SEPE, 

coordenadores dos 

cursos de 

graduação e 

coordenador da 

Subcomissão de 

Logística 

Definição do 

calendário do 

evento, utilização 

dos espaços e 

definição de 

horários; 

Sim, para estrutura 

orgânica e, não 

para a estrutura 

física, necessário 

documentar esta 

última 

Sim Não 

Networking 

Coordenação de 

curso e membros 

dos Centros 

Acadêmicos e do 

Grêmio Estudantil 

Definição dos 

palestrantes e 

ministrantes de 

atividades; 

Não, devido ao 

alto grau de 

informalidade 

Sim Não 
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Conhecimento 

sobre a estrutura 

física e sobre 

horários de 

funcionamento dos 

cursos 

Coordenador da 

Subcomissão de 

Atividades 

A partir das 

definições de 

palestrantes e 

ministrantes, é feito 

um ajuste das 

atividades; 

Não, para a 

estrutura física e, 

sim para o horário 

de funcionamento 

dos cursos 

Sim Não 

Conhecimento 

sobre a estrutura 

física e sobre 

horários de 

funcionamento dos 

cursos 

Coordenador da 

Subcomissão de 

Atividades e da 

Subcomissão de 

Logística 

Consolidação do 

calendário de 

atividades do evento: 

“sincronizar” 

espaços, horários, 

áreas e níveis 

(Ensino Médio 

Técnico e Superior). 

Não, para a 

estrutura física e, 

sim para o horário 

de funcionamento 

dos cursos 

Sim Não 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Neste item, com base nos modelos de organização apresentados até aqui é possível 

construir um panorama sobre a organização analisada, de forma a ser possível verificar a 

viabilidade da implantação do SC. Com base nas variáveis analisadas anteriormente, considerou-

se como viável a proposta. 

 

Quadro 5. Modelo de Organização 05 - Checklist para a tomada de decisão de 

viabilidade 

Modelo 

Organizacional 
MO5 – Checklist para a tomada de decisão de viabilidade 

Viabilidade de 

negócio 

Considerando que a maioria do conhecimento referente à organização do evento é tácito, a 

formalização, isto é, a transformação do conhecimento tácito para explícito tende a gerar 

resultados positivos e a um custo zero, embora haja o custo da necessidade de mudança 

organizacional. A Cultura Organizacional, por sua vez, demonstra constante interesse na 

utilização de ferramentas que contribuam para a organização do evento e ações de gestão do 

conhecimento em geral. 

Viabilidade 

técnica 

Tecnicamente, a construção de um sistema de conhecimento de apoio à organização da SEPE 

é viável, a partir da evolução da engenharia do conhecimento e das tecnologias de informação 

e comunicação. Ainda, a instituição possui uma área de TI, com infraestrutura suficiente e 

profissionais familiarizados com o desenvolvimento de sistemas de informação e que possuem 

conhecimento de métodos, técnicas e ferramentas para o desenvolvimento de sistemas, o que 

tornaria factível a modelagem e a construção de um sistema de conhecimento. Espera-se obter 

maior eficiência na construção de horários, evitando choques, por exemplo. Além disso, a 

construção do sistema permitiria maior controle, garantindo isonomia entre a divisão dos 

recursos disponíveis. Ainda, o sistema permitiria que o conhecimento armazenado estivesse 

disponível e acessível, facilitando o seu compartilhamento e disseminação, de forma a 

aprimorar o processo e otimizar o tempo despendido para a organização do evento. 

Viabilidade do 

projeto 

Há uma predisposição dos atores envolvidos na SEPE em contribuir e fazer os ajustes 

necessários para a implementação do sistema, bem como auxiliar na criação, no 

armazenamento, no compartilhamento e na disseminação do conhecimento. Quanto aos 
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recursos necessários, cabe destacar que a instituição conta também, para além dos profissionais 

de TI, com a Fábrica de Software, um espaço que pode contribuir com o desenvolvimento do 

sistema de conhecimento. Por sua vez, as soluções propostas estão alinhadas com os problemas 

enfrentados pela organização do evento. 

Ações propostas 

Considerando o problema da gestão de atividades, a ação proposta é a de construção de um 

sistema que apoie o gerenciamento das atividades, considerando as variáveis envolvidas no 

processo: horários, turnos, áreas e cursos envolvidos e, níveis (ensino médio técnico e 

graduação). Tal ação, demanda um alto envolvimento e uma confluência da gestão, dos agentes 

detentores do conhecimento, e dos profissionais especializados para a construção do sistema. 

Cabe destacar, que a mudança de gestão representa um risco, uma vez que o comprometimento 

para a implementação das ações propostas poderá não ser prioridade para a nova gestão. Por 

fim, mas não menos importante, destaca-se que o sistema por si só, não se apresenta como uma 

solução completa, sendo necessário a implementação de ações de Gestão do Conhecimento, 

de tal forma a integrar os colaboradores, desenvolver as competências necessárias para o 

compartilhamento e a disseminação do conhecimento tácito. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Considerando que as planilhas de MO indicaram a viabilidade da implantação, nosso 

próximo passo consiste em apresentar as planilhas de Modelo de Tarefa (MT). 

 

4.2 Modelo de Tarefa (MT) da SEPE 

Neste item apresentaremos as tarefas da SEPE indicando algumas características 

importantes, tais como objetivos, objetos, agentes envolvidos, tempo, conhecimento, qualidade e 

desempenho. Cabe destacar que foram selecionadas duas tarefas, a saber: a 5 e a 8, apresentadas 

na MO-03, isto porque guardam relação direta com as atividades intensivas em conhecimento da 

Subcomissão de Atividades, esta selecionada aqui em razão do seu papel essencial para a SEPE.  

 

Quadro 6. Modelo de Tarefa 01 - Análise da Tarefa 5 

Modelo de Tarefa TM1 – Análise de tarefa 

Tarefa Definição do calendário do evento, utilização dos espaços e definição de horários 

Organização 

Consiste na 5° tarefa da organização, sendo que o evento só ocorrerá se esta etapa for 

realizada com sucesso. São responsáveis o presidente da SEPE, os coordenadores do curso 

de graduação e o coordenador da Subcomissão de Logística 

Objetivo ou Valor 

Agregado 

Objetivo: Construir o consenso em relação ao calendário e a utilização dos espaços, de 

forma que todos os cursos sejam contemplados de forma isonômica. 

Valor Agregado: Construir um calendário coeso com os horários, de forma que ajustes não 

sejam necessários. 

Dependências e 

Fluxo 

Entrada: Proposta de calendário. 

Saída: Calendário fechado, com distribuição de horários e espaços. 
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Objetos 

Manuseados 

Entrada: Proposta de calendário, após deliberações. 

Saída: Proposta de calendário. 

Tempos e 

Controles 

Frequência: uma vez, a cada evento. 

Duração: uma reunião. 

Pré-condições: informações preliminares sobre espaços, horários e data de início e fim do 

evento. 

Pós-condições: construir as atividades, conforme o calendário. 

Agentes 

Presidente da SEPE; 

Coordenadores dos cursos de graduação; 

Coordenador da Subcomissão de Logística. 

Conhecimento e 

Competência 

Conhecer os espaços físicos disponíveis da instituição, o horário de funcionamento dos 

cursos e as especificidades dos cursos de Ensino Médio Técnico e Graduação. 

Recursos 
Informações técnicas sobre espaços e cursos (capacidade de pessoas, recursos disponíveis, 

etc.). 

Qualidade e 

Desempenho 

A tarefa deverá resultar em um calendário coeso e adequado às necessidades dos cursos e 

estruturas disponíveis na instituição. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Quadro 7. Modelo de Tarefa 02 - Análise da Tarefa 8 

Modelo de Tarefa TM1 – Análise de tarefa 

Tarefa 
Consolidação do calendário de atividades do evento: “sincronizar” espaços, horários, áreas 

e níveis (Ensino Médio Técnico e Superior). 

Organização 
Consiste na 8° tarefa da organização, sendo que consiste na definição final do evento, 

fundamental para divulgação da agenda do evento para o público interno e externo. 

Objetivo ou Valor 

Agregado 

Objetivo: Consolidar o calendário de atividades da SEPE. 

Valor Agregado: Construir uma programação que contemple as necessidades das áreas. 

Dependências e 

Fluxo 

Entrada: Proposta de calendário previamente definida, conforme tarefa 5 e tarefa 6. 

Saída: Calendário consolidado com a programação definitiva da SEPE. 

Objetos 

Manuseados 

Entrada: Proposta de calendário, após deliberações. 

Saída: Programação consolidada. 

Tempos e 

Controles 

Frequência: quantas vezes forem necessárias. 

Duração: depende das demandas. 

Pré-condições: informações preliminares sobre espaços, horários e atividades. 

Pós-condições: atividades consolidadas no calendário. 

Agentes 
Coordenadores da Subcomissão de Atividades; 

Coordenador da Subcomissão de Logística. 

Conhecimento e 

Competência 

Conhecer os espaços físicos, a estrutura dos mesmos, os horários previamente definidos e 

as especificidades dos cursos nos dois níveis (Ensino Médio Técnico e Graduação). 
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Recursos 

Informações técnicas sobre espaços, atividades, materiais necessários para a realização de 

atividades, as necessidades dos cursos, e as necessidades de cobrir os horários de 

funcionamento e aulas dos cursos com atividades durante a semana do evento. 

Qualidade e 

Desempenho 

A tarefa deverá resultar em uma programação robusta, que contemple as demandas de todos 

os cursos e, nos dois níveis (Ensino Médio Técnico e Graduação). 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Observa-se que tanto na tarefa 5, quanto na tarefa 8, há mais de um agente envolvido, 

envolvendo muitas vezes um conhecimento tácito, isto porque, o mesmo não se encontra 

explicitado, dificultando o processo de organização das tarefas.  

Com base no exposto até aqui, apresenta-se a seguir uma análise dos itens de conhecimento, 

identificando suas características e indicando a presença de gargalos e, por consequência, a 

necessidade de melhorias. 

 

Quadro 8. Modelo de Tarefa 02 - Itens de Conhecimento 

Modelo de Tarefa TM2 – Itens de Conhecimento 

Nome: Conhecimento sobre a estrutura orgânica e física 

do IFC – Araquari 

Usado em: Definição do calendário do evento, utilização 

dos espaços e definição de horários 

Pertence ao: Presidente da SEPE, coordenadores dos 

cursos de graduação e coordenador da Subcomissão de 

Logística 

Domínio: Definição do Calendário 

Natureza do Conhecimento Gargalos /Melhorias 

Formal, Rigoroso  x 

Empírico, Quantitativo x  

Heurístico, Regras x  

Altamente Especializada   

Baseado em Experiência x x 

Baseado em Atividades x  

Incompleto   

Incerto, pode estar incorreto x x 

Mudando rapidamente x x 

Difícil de verificar x x 

Tácito, difícil de transmitir   
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Formato do Conhecimento Gargalos/Melhorias 

Mente x  

Papel  x 

Formato Eletrônico  x 

Habilidade na Ação     

Disponibilidade do Conhecimento Gargalos/Melhorias 

Limitações de Tempo   

Limitações de Espaço   

Limitações de Acesso x x 

Limitações de Qualidade x x 

Limitações de Forma x x 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Quadro 9. Modelo de Tarefa 02 - Itens de Conhecimento 

Modelo de Tarefa TM2 – Itens de Conhecimento 

Nome: Conhecimento sobre a estrutura física 

e sobre horários de funcionamento dos cursos 

Usado em: Definição do calendário do evento, utilização dos 

espaços, definição de horários e consolidação da programação do 

evento. 

Pertence ao: Coordenadores da 

Subcomissão de Atividades; Coordenador da 

Subcomissão de Logística. 

Domínio: Programação completa do evento 

Natureza do Conhecimento Gargalos /Melhorias 

Formal, Rigoroso x 
 

Empírico, Quantitativo x 
 

Heurístico, Regras x 
 

Altamente Especializada 
  

Baseado em Experiência x x 

Baseado em Atividades x 
 

Incompleto 
  

Incerto, pode estar incorreto x x 

Mudando rapidamente 
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Difícil de verificar 
  

Tácito, difícil de transmitir 
  

Formato do Conhecimento Gargalos/Melhorias 

Mente x x 

Papel x x 

Formato Eletrônico x x 

Habilidade na Ação  x 

Disponibilidade do Conhecimento Gargalos/Melhorias 

Limitações de Tempo     

Limitações de Espaço     

Limitações de Acesso x x 

Limitações de Qualidade x x 

Limitações de Forma     

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4.3 Modelo de Agente (MA) da SEPE 

Os quadros a seguir apresentam as características dos agentes envolvidos nas tarefas 

selecionadas. Conforme já mencionado, considerando que cada tarefa selecionada possui mais de 

um agente envolvido, foram apresentados em ambas tabelas todos os agentes envolvidos, sendo 

os mesmos diferenciados por letras.  
 

Quadro 10. Modelo de Agente 01 - Agentes 1 

Modelo de Agente Agentes – Tabela MA-1 

Nome 

a) Presidente da SEPE 

b) Coordenadores dos cursos 

c) Coordenador da Subcomissão de Logística 

Organização Vide MO-2 – Estrutura, com exceção do item b. 

Envolvido em 

a) Tarefas 1, 2 e 5 

b) Tarefas 5 e 6 

c) Tarefas 3, 4, 5 e 8 

Comunica-se com Todos os agentes 
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Conhecimento 

a) Estrutura do campus, dos recursos e do pessoal 

b) Especificidades e necessidades dos cursos 

c) Estrutura dos espaços e recursos (técnicos e audiovisuais) disponíveis 

Outras 

Competências 

N/A 

Responsabilidades 

e Restrições 

Responsabilidades 

a) Coordenar os trabalhos da Comissão Geral Organizadora e das Subcomissões 

b) Definir junto aos CA’s as temáticas de interesse e dos palestrantes e ministrantes 

c) Coordenar os espaços físicos  

Restrições 

a) N/A 

b) N/A 

c) Funcionamento dos equipamentos 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Quadro 11. Modelo de Agente 01 - Agentes 2 

Modelo de Agente Agentes – Tabela MA-1 

Nome a) Coordenadores da Subcomissão de Atividades 

b) Coordenador da Subcomissão de Logística 

Organização Vide MO-2 – Estrutura 

Envolvido em a) Tarefas 3, 4, 7 e 8 

b) Tarefas 3, 4, 5 e 8 

Comunica-se com Todos os agentes 

Conhecimento a) Especificidades dos cursos, dos espaços, do calendário prévio do evento 

b) Estrutura dos espaços e recursos (técnicos e audiovisuais) disponíveis 

Outras Competências N/A 

Responsabilidades e 

Restrições 

Responsabilidades 

a) Coordenar e articular todas as atividades 

b) Coordenar os espaços físicos  

Restrições 

a) Atividades dependem da disponibilização de recursos financeiros, datas 

disponíveis dos palestrantes e ministrantes 

b) Funcionamento dos equipamentos 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

A partir do exposto, nosso próximo item abordará uma síntese de todo o trabalho exposto 

aqui, de forma a indicar as ações, melhorias, impactos, atitudes e compromissos que deverão 

permear a organização. 
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4.4 Modelo Proposto (OTA) da SEPE: Recomendações e Ações Necessárias 

A partir de todas as informações levantadas e apresentadas nos quadros acima em relação 

à organização, tarefa e agente, a OTA, apresentada no quadro abaixo, consiste num documento de 

decisão gerencial e que visa impactar de forma positiva a organização. Cabe destacar que esse 

documento considera a estrutura, processos, recursos, agentes, conhecimento, cultura e poder, bem 

como as demais variáveis apresentadas em todos os quadros. 

 

Quadro 12. Modelo OTA 

Modelo da 

Organização, 

Agente e Tarefa 

OTA – Checklist de Impacto e Melhoramento 

Impactos e 

Mudanças na 

Organização 

Não há necessidades de mudanças na estrutura da organização do evento, pois a 

organização tal qual apresenta-se atualmente atende às necessidades. Entretanto, 

serão necessárias algumas mudanças no que diz respeito aos registros de processos, 

da memória do evento, etc. Os impactos tendem a ser positivos, uma vez que as 

mudanças implementadas possibilitarão a otimização do tempo dedicado à 

organização do evento. 

Impactos e 

Mudanças 

Específicos a 

Tarefas/Agentes 

A proposta de construção do sistema de conhecimento possibilitará a transformação 

do conhecimento tácito em explícito, facilitando assim, o compartilhamento e 

armazenamento do mesmo, de tal forma que outras pessoas poderão contribuir na 

organização do evento. Assim, verificam-se impactos nas tarefas, uma vez que o 

tempo, a organização e a consolidação serão otimizadas. 

Atitudes e 

compromissos 

É necessário investir tempo para explicitar o conhecimento, de forma que a 

participação dos agentes envolvidos, em especial, os detentores de conhecimento 

tácito são essenciais para este processo. Historicamente, estes agentes têm 

demonstrado disposição para isso. 

Ações 

Propostas 

Demonstrar comprometimento e disposição para a transformação do conhecimento, 

para a construção do sistema de conhecimento e para a efetiva implementação dessas 

práticas, de forma a transformar a cultura organizacional do evento e a torná-lo 

despersonificado. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Observa-se importantes ganhos para a SEPE, em especial, nas tarefas da Subcomissão de 

Atividades que são complexas e demandam forte dedicação da equipe, com vistas a concretizar o 

evento. Assim, na próxima seção apresenta-se a discussão do trabalho e as conclusões obtidas com 

a modelagem da SEPE. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

19 Anais ICKM/II SUCEG Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis – SC – Brasil – Dec, 04 - 06, 2019 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A SEPE é um evento que ocorre no IFC - Araquari, desde 2016, e já teve três edições. 

Considerando a dimensão do evento em 2018, que contou com mais de 1400 participantes, 

aproximadamente 90 palestrantes e atividades e mais de 200 trabalhos apresentados, a SEPE tem 

como uma de suas principais tarefas intensivas em conhecimento, a organização das atividades 

que atendem a esse público (SEPE, s/a). Nesse sentido, a organização das atividades, de forma a 

atender todas as necessidades e especificidades dos cursos e, considerando que é uma das tarefas 

mais sensíveis do evento, demanda muito tempo e conhecimento dos agentes, conhecimento este 

que ainda é tácito.  

Assim, foi construído ao longo do trabalho o MO, o MT e o MA, todos estes apresentados 

no item 3 deste trabalho, por meio das planilhas. A partir do exposto, foi possível identificar a 

organização das atividades como o ponto fulcral da SEPE. Podemos indicar que o objetivo deste 

trabalho foi alcançado, uma vez que consistia em analisar a viabilidade para implementação de 

sistema de conhecimento com foco na Subcomissão de Atividades, o que foi avaliado como viável 

pela análise das planilhas. 

Espera-se a partir da metodologia utilizada, fornecer aos agentes envolvidos na SEPE uma 

visão sistêmica da organização, além de possibilitar que a metodologia apoie outras atividades, 

criando assim um efeito em cadeia nas demais subcomissões.  

Por fim, a efetiva implementação auxiliará na transformação do conhecimento tácito para 

conhecimento explícito, resolvendo assim também, um ponto sensível da organização que é o de 

poucas pessoas serem detentoras do conhecimento utilizado para o evento. 
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