
2º Fio Lógico 

HORA MOMENTO METODOLOGIA TEMPO QUEM? MATERIAIS OBSERVAÇÕES 
9h00 APRESENTAÇÃO DA 

OFICINA 
 Equipe da CGU 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 o 
moderador. 
  

20´ Moderador (a) - Computador 
- Projetor 
- PPT moderadores 
- Flip Chart com 
princípios afixados 

A apresentação do processo do governo 
aberto só é necessária se houver novos 
participantes 

09h20 APRESENTAÇÃO DO 
DESAFIO, RESULTADO E 
AÇÃO SMART 

 Moderador relembra como foi a primeira oficina e o 
desafio priorizado. Em seguida, relembra o conceito 
de desafio e o transforma em Resultado. 

 Moderador apresenta o conceito de ação smart e 
verifica se todos os participantes compreenderam. 

 

20´ Moderador (a) - Computador 
- Projetor 
- PPT moderadores 
- Flip Chart com 
princípios afixados 

É importante não abrir novamente a 
discussão do desafio, mesmo que seja 
por um participante novo no processo. 

09h40 CONSTRUÇÃO DAS AÇÕES E 
SEUS RESULTADOS 

 Moderador solicita o grupo se subdivida em 04 
subgrupos e solicita que cada subgrupo escreva uma 
ação e seu resultado 

 Pergunta orientadora para o resultado: “Se esta ação 
for realizada com sucesso, o que irá ser modificado na 
realidade? ” 

 Moderador recolhe e com o grande grupo verifica se 
existe uma ordem temporal entre as ações, podem 
ser executadas em dois anos, possíveis de serem 
realizadas e se governo e sociedade civil podem se 
responsabilizar. E, por fim, se alguma ação pode ser 
considerada “marco/atividade” de outra. 

 A partir destas questões, esperasse que até duas 
ações prioritárias surjam naturalmente, caso contrário 
iremos para a priorização. 

60´ Moderador (a) - 01 Painel de 
Moderação 
- 30 Tarjetas de cor 
Azul 
- Pincel Atômico  

 Queremos, de preferência, uma ação. 

10h40 LANCHE  20´    



HORA MOMENTO METODOLOGIA TEMPO QUEM? MATERIAIS OBSERVAÇÕES 
11h00 IDENTIFICAÇÃO DOS 

MARCOS, 
ACOMPANHAMENTOS E 
PRAZOS 

 Moderador dividi os participantes em dois subgrupos 
e disponibiliza para cada subgrupo um painel com a 
matriz “Ação – Resultado” e “Marcos – Responsável – 
Prazo”. Teremos um subgrupo para cada ação, e 
solicita que o grupo descreva o resultado esperado da 
ação (tarjeta azul), as atividades/marcos (tarjetas 
verdes e brancas) necessárias para realizar esta ação e 
os prazos (tarjeta amarela). É importante ressaltar 
que o processo de monitoramento (tarjeta branca) 
deve ser considerado como um destes marcos. (60) 

 Pergunta orientadora para os marcos: “Quais marcos 
são essenciais serem realizados para que a ação seja 
concretizada?  

 Para construir os prazos, deve-se considerar que a 
ação será realizada em 24 meses. A pergunta é: “em 
quanto tempo – após aprovação final deste 
compromisso – será necessário que este marco tenha 
sido realizado para que a ação se concretize? ” 

 Em seguida, cada subgrupo apresenta e valida sua 
produção. (30) 

60´ Moderador (a) - 02 Painéis de 
Moderação  
-150 Tarjetas de cor 
Verde 
-150 Tarjetas de cor 
Branca 
-150 Tarjetas de cor 
amarela 
- Pincel Atômico 

 
Caso haja algum impasse de 
concordância no grande grupo, deve-se 
sugerir que o subgrupo discordante 
sugira uma nova redação no próximo 
momento. 

12h30 ALMOÇO  90´    



HORA MOMENTO METODOLOGIA TEMPO QUEM? MATERIAIS OBSERVAÇÕES 
14h00 LAPIDAÇÃO DOS MARCOS E 

DEFINIÇÃO DOS 
RESPONSÁVEIS DOS 
MARCOS 

 Se for necessário, solicitar que os subgrupos se 
reúnam novamente para sugerir novas redações para 
os pontos que não geraram consenso. Lembrando: o 
grupo A sugere novas redações para os pontos que 
discordaram do grupo B e vice-versa. Definir as novas 
redações. 

 Em seguida, solicitar que os participantes se levantem 
e, voluntariamente, cada instituição preencha as 
colunas “Responsáveis” (tarjeta rosa) já fixadas nos 
painéis, com o respectivo nome da sua organização  

 Depois o moderador faz a leitura geral para o grande 
grupo e verifica se há complementação. 

60’ Moderador (a) - 02 Painéis de 
Moderação  
-150 Tarjetas de cor 
Rosa 
- Pincel Atômico 

É importante ressaltar que devemos 
garantir que haja governo e sociedade 
civil como responsáveis. 
 
.  

14h30 PRÓXIMOS PASSOS E 
AVALIAÇÃO 

 Fazer a avaliação da oficina: 
Que bom = tarjeta azul 
Que tal se = tarjeta branca 
Que pena = tarjeta rosa 

30’ Moderador (a) - PPT 
-15 Tarjetas de cor 
Azul, Branca e Rosa 
- Pincel Atômico 

 

 

 

 

 


