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Instituições de vários segmentos têm apresentado diversas iniciativas para estudos e aplicações de novas 

tecnologias por meio de recursos da transformação digital. No contexto das Instituições de Ensino Superior 

(IES) públicas, tais iniciativas ainda são tímidas, mesmo com a necessidade evidente de transformar 

digitalmente seus processos. Tem-se como exemplo, o processo de emissão de diplomas, objeto de estudo 

dessa pesquisa. Este procedimento é feito de modo manual, o que prejudica a qualidade do processo, e 

atendimento aos usuários, ocasionando morosidade, e fragilidade no quesito de segurança, evidenciado 

pelo aumento de casos de falsificação de diplomas. Trata-se de um desafio real e inevitável, o qual as IES 

estão enfrentando. Faz necessário uma solução que garanta a melhoria da eficiência do processo de 

emissão de diplomas de modo seguro e confiável. Diante deste cenário, o Ministério da Educação (MEC), 

com intuito de modernizar e garantir a segurança do processo de emissão de diplomas publicou três 

portarias: 330 de abril de 2018, 1.095 de outubro de 2018 e 554 de março de 2019. Tais portarias instituem 

o Diploma Digital e dispõem sobre a expedição e o registro de diplomas de cursos superiores de graduação 

no âmbito do sistema federal de ensino, no prazo que finda em dezembro de 2021. Assim, a presente 

pesquisa tem como objetivo propor um arquétipo de uma Plataforma de Processos de Negócios Digitais 

(PPND), evidenciando as etapas de modelagem, desenvolvimento, implantação e automação da mesma, 

tendo como escopo o processo de emissão de diplomas digitais em uma IES pública, baseado nas Portarias 

do MEC, por meio da realização de pesquisa-ação da implantação do processo de negócio dentro da 

ECI-UFMG. Para isso, utilizou-se uma metodologia de pesquisa que se caracteriza como de natureza 

aplicada, de abordagem qualitativa, com objetivos aplicados de modo exploratório e procedimentos técnicos 

por meio de pesquisa-ação, com a construção de um Produto Mínimo Viável (MVP). Para a construção do 

referencial teórico-metodológico, foi utilizado o método de revisão bibliográfica sistemática - RBS Roadmap. 

Teve-se como resultados uma revisão sistemática e o arquétipo de uma Plataforma de Processos de 

Negócios Digitais (PPND). Assim acredita-se que a PPND é factível e viável de ser implementada, e que a 

metodologia de BPM utilizada pode auxiliar as instituições a transformar digitalmente seus processos de 

negócios. Com a utilização da PPND, as IES conseguirão atender as necessidades de se trabalhar com 

eficiência e eficácia os processos acadêmicos e principalmente atender as exigências do MEC, quanto aos 

requisitos de privacidade, autenticidade, segurança e a confiabilidade na expedição, registro e validação de 

diplomas digitais em instituições de ensino superior levando em consideração a legislação vigente. 
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