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Oficina para identificação do Desafio 

Produtos: 
1. Análise de contexto do tema realizado;                                             

 2. Elaboração do Cenário Desejado;                                                                               

3. Identificação dos bloqueios e desafios 

4.  Priorização de 01 Desafio Fundamental 

5. Aproximação do Governo e Sociedade Civil 

 

HOR MOMENTO METODOLOGIA  QUEM? MATERIAIS OBSERVAÇÕES 

9h APRESENTAÇÃO 

DA OFICINA 

 Equipe da CGU dá boas vindas e apresenta o processo da 
OGP, princípios e o que iremos e não iremos falar na oficina. Em 
seguida apresenta o moderador. 

 Moderador dá boas vindas, relembra o desenho do processo 
das oficinas e suas etapas, o tema e objetivo da oficina, 
relembra os princípios de governo aberto (fixados no flip chart 
durante toda oficina) e apresenta a programação 

30´ Moderador (a) - Computador 

- Projetor 

- PPT 
moderadores 

- Flip Chart com 
princípios 
afixados 

Na apresentação do processo 
é importante frisar a 
importância da mobilização 
conjunta do governo e 
sociedade civil em torno do 
desafio e da execução da 
ação 

09h30 ANÁLISE DO 
CENÁRIO 
ATUAL 

 Moderador solicita que cada participante faça uma análise 
da conjunta atual relacionado ao tema. Cada participante 
terá até 10 minutos para realizar sua fala. O moderador será 
o guardião do tempo e combinará quando deverá sinalizar o 
tempo restante de cada fala. 

 Moderador irá anotar em tarjetas verdes os elementos de 
cada fala para apresentar uma sistematização final com 

60´ Moderdor (a) - 01 Painel de 
Moderação 

- 150 Tarjetas de 
cor verde 

- Tarjeta de Cor 
Branca 

- Pincel Atômico 

Moderador deve deixar claro 
que existem diversos pontos de 

vista e não é momento de 
validar ou rejeitar análises. Se 

for necessário, realizar um 
intervalo de 10 minutos para ir 

ao banheiro. 
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HOR MOMENTO METODOLOGIA  QUEM? MATERIAIS OBSERVAÇÕES 

títulos das nuvens em tarjetas brancas (até 20 minutos). 

 Sugestão: distribuir tarjetas para todos os participantes 
anotarem o que chama sua atenção. 

 

11h30 CONSTRUÇÃO 
DO CENÁRIO 
DESEJADO 

 Moderador solicita que cada participante, individualmente, 
escreva elementos (um por tarjeta amarela) do cenário 
desejado sobre o tema da oficina daqui 06 anos. (25 
minutos).  

 Em seguida o moderador irá, no grande grupo, agrupar os 
elementos em nuvens por temas comuns. O título da nuvem 
em tarjetas brancas (35 minutos) 

 

60´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderdor (a) - 01 Painel de 
Moderação 

-150 Tarjetas de 
cor amarela 

- Tarjeta de Cor 
Branca 

- Pincel Atômico  

Estimular por meio das 
perguntas: “O que existirá no 
cenário desejado? O que 
teremos acesso? Como 
estará, na prática, os 
princípios da OGP? Como 
estarão os atores envolvidos? 
” Ao final moderador deverá 
relembrar que os 
participantes trabalham 
juntos para construção deste 
cenário. 

 

12h30 ALMOÇO  
90´    

14h IDENTIFICAÇÃO 
DOS 
BLOQUEIOS/ 

DIFICULDADES 

 Moderador coloca o painel de cenário desejado à sua 
esquerda, no centro um painel vazio e à direita o painel com 
análise do cenário atual. E realiza a pergunta: “Quais são os 
bloqueios que dificultam a transformação do cenário atual 

60´ Moderdor (a) - 03 Painéis de 
Moderação 
(sendo dois 
painéis já 
preenchidos) 

Frisar para cada participante 
escrever também o bloqueio 
relacionado a sua atuação e 
realidade. Estimular que 
apareçam bloqueios 
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HOR MOMENTO METODOLOGIA  QUEM? MATERIAIS OBSERVAÇÕES 

para o desejado? ” Subdividir em grupos com 04 
participantes. Cada participante deverá anotar até 02 
bloqueios, sendo um por tarjeta azul. (15 minutos).  

 Em seguida o moderador irá agrupar em nuvens os 
bloqueios identificados. Colocar o título em tarjeta branca 
(30 minutos) 

 

-150 Tarjetas de 
cor azul 

- Tarjeta de Cor 
Branca 

- Pincel Atômico 

relacionados aos princípios 
da OGP e além dos bloqueios 
conhecidos, como orçamento 
etc. 

15h45 INTERVALO  
15´    

16h00 IDENTIFICAÇÃO 
DOS DESAFIOS 

 Subdivide-se em 04 novos grupos, sendo um grupo por 
princípio da OGP. Na primeira rodada, cada subgrupo terá 
20 min para escrever, a partir dos três painéis, um desafio 
correspondente a este princípio e escolher o representante 
do grupo que irá apresentar o desafio nas próximas 
rodadas. Em seguida, teremos 03 novas rodadas de cinco 
minutos para mudança de grupos e acréscimos/sugestões 
no desafio escrito e mais uma rodada de 10 minutos com o 
grupo original para finalizar a redação. (50 minutos)  

 Em seguida, iremos apresentar os dois critérios de 
priorização “Ser realizável pelo Governo Federal” e “Ser 
mobilizador para a Sociedade” e daremos 02 bolinhas de 
priorização por participante. (30 minutos).   

 

60’ Moderdor (a) - 01 Painéis de 
Moderação com 
bloqueios 

-150 Tarjetas de 
cor rosa 

- Pincel Atômico 

Os desafios devem estar 
relacionados com Governo 
Aberto, devem ser possíveis de 
serem executado pelo governo, 
devem ser temporais e 
realizáveis (em alguma parte) 
no prazo de dois anos.  

 

  É possível colocar dois pontos    
em um único desafio. 
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HOR MOMENTO METODOLOGIA  QUEM? MATERIAIS OBSERVAÇÕES 

17h20 PRÓXIMOS 
PASSOS E 
AVALIAÇÃO 

 Relembrar a data da próxima oficina e seu objetivo 

 Perguntar se, com esse desafio, todos se sentem 
confortáveis em participar da próxima oficina ou se 
deveríamos incluir alguma outra instituição relacionada a 
ele. 

 Fazer a avaliação da oficina: 

a) Que bom = tarjeta azul 

b) Que tal se = tarjeta branca 

c)  Que pena = tarjeta rosa 

 

 Moderdor (a) - PPT 

-15 Tarjetas de 
cor azul, branca 
e rosa 

- Pincel Atômico 
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Carta na Manga: 

14h DIALOGO 
REFLEXIVO 

 Moderador solicita que, individualmente, cada participante 
lembre e descreva uma situação que vivenciou no qual os 
interesses da sociedade civil e governo se encontraram e, 
assim, trabalharam juntos de forma construtiva. É 
importante descrever a ordem dos fatos e como cada ator 
se comportou para que considerássemos uma forma 
construtiva de relação.  (15 minutos) 

 Em seguida, deve-se juntar em duplas (um membro da 
sociedade civil e outro membro do governo) e apresentar o 
caso um para o outro e identifica os elementos presentes na 
situação que geraram esta situação (20 minutos).  

 Moderador pergunta quais foram os elementos 
identificados e registra abertamente os elementos no 
flipchart. Em seguida, pergunta “O que devemos fazer ou 
acordar para que estes elementos permaneçam neste 
processo? ” (25 minutos) 

60´ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderdor (a)  Flip Chart 

 PPT 

 Pinceis atômico 

Lembrar de exemplos simples 
como atender um pedido da 
Lei de Acesso à Informação e 
a sociedade civil modificar 
algo a partir deste processo. 

 




