
Resumo executivo 
 
Este relatório descreve os resultados do “Encontro de Integração entre as equipes da 

RA -I”, oferecido aos profissionais que atuam na Administração Regional do Plano Piloto 

– RA-I, envolvendo representantes do Gabinete da Administração (Administradora, 

Chefia de Gabinete, Assessores e Chefes das Assessorias), Coordenações, Diretorias, 

Gerências e Núcleos. Totalizando 59 participantes.  

O Encontro aconteceu no dia 09 de fevereiro de 2019, nas dependências do Iate Clube 

de Brasília. 

Fruto de uma demanda apontada expressamente pela Administradora do Plano Piloto, 
o encontro teve como objetivos propiciar uma reflexão sobre o processo de trabalho 
atualmente instituído, apoiar a disseminação e troca de informações entre as áreas na 
perspectiva de um trabalho mais integrado com os objetivos da gestão e identificar 
prioridades e definir metas a serem complementadas na agenda de trabalho da 
Instituição.  
 
Preliminarmente, uma semana antes da realização do Encontro, foi proposto a cada uma 
das áreas estruturantes da Administração Regional que respondessem a um roteiro de 
perguntas contendo:  
 
1. Identificação da área 
2. Atribuições da equipe 
3. Força de Trabalho 
4. Demandas realizadas 
5. Desafios para o setor 
 
Os participantes foram distribuídos em grupos (garantindo que em cada grupo houvesse 
ao menos 01 integrante de cada uma das coordenações que estruturam o trabalho da 
RA-I), com a tarefa de elencarem demandas prioritárias, tendo como base a fala de 
apresentação da Administradora; os conteúdos apresentado pelas Coordenações e 
Assessorias, aliado ao conhecimento e experiência em serviço de cada um em seu lugar 
de fala, representação e atuação.  
 
Posteriormente os resultados dos trabalhos em grupo foram apresentados e discutidos 
em plenária, estimulando a participação ativa de todos, valorizando os seus 
conhecimentos e experiências prévias e fomentando um processo de integração na 
equipe.  
 
No início do trabalho em grupo foram disponibilizados cartões aos participantes para 
que registrassem com uma frase ou uma palavra sua expectativa para aquele dia, para 
aquele processo.  
 
Ao final do dia, também foi aplicado uma dinâmica de avaliação pedindo um elogio, uma 
sugestão e uma crítica ao trabalho realizado.  
 



Antes do Encontro, muitos participantes relataram ser sua primeira experiência para 
discutir o processo de trabalho, apesar de atuarem há algum tempo na Administração.  
 
Durante o Encontro, o mesmo foi avaliado pelos participantes como “necessário”, 
“integrador”, “esclarecedor”. Sendo o processo considerado de grande relevância e 
aplicabilidade para seus trabalhos.  
 
Na avaliação final, os participantes destacaram positivamente o conteúdo, a 
metodologia, as atividades em grupo, a disponibilidade dos participantes, mas 
lamentaram o tempo limitado para o estabelecimento dos resultados.  
 
Do ponto de vista desta facilitadora, os objetivos da oficina foram alcançados. Foi 
especialmente importante trabalhar com os exemplos concretos e reais trazido pelos 
participantes durante os exercícios em grupo, para facilitar a natureza do trabalho 
demandado e disseminar conhecimentos na prática. 
 
Acredita‐se que com este Encontro foi possível compartilhar um conhecimento prático 
que poderá ser usado futuramente no redesenho dos processos de trabalhos e projetos 
a serem executados nas diferentes coordenações que estruturam a RA-I. 
 
Entre os encaminhamentos finais, destacam‐se:  
- a necessidade de devolutiva deste trabalho e continuidade do processo junto as 
coordenações e áreas participantes 
- a consolidação de uma efetiva cultura de planejamento, monitoramento e avaliação 
das ações 
- a programação de reuniões periódicas entre as equipes para aprofundamento deste 
processo.  
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1. Antecedentes 
Ao assumir a gestão da Administração Regional do Plano Piloto – RA I, a Administradora 
e sua chefia de gabinete perceberam a necessidade de melhor acompanhar as 
demandas externas e internas fomentadas no âmbito da Administração e buscar 
melhorias em seu registro e atendimento.  
 
De igual modo, consolidar na equipe uma forma de trabalhar mais planejada e 
organizativa, buscando mecanismos para fortalecer a integração e a intersetorialidade 
entre as áreas, orientando a tomada de decisões dos gestores e executores, auxiliando 
na identificação de ajustes necessários para a implantação dos projetos e ações, 
informando os avanços alcançados e maximizando, assim, seus efeitos.  
 
Ao mesmo tempo, tendo claro que este é, ainda, um processo de aprendizagem, que irá 
gerar conhecimentos úteis para futuras iniciativas das equipes.  
 
A partir dessa demanda foram estabelecidas ações, coordenadas pelo Gabinete da 
Administração, para que o encontro fosse realizado no dia 09 de fevereiro de 2019, nas 
dependências do Iate Clube de Brasília, sobre o qual este relatório reportará. 
 
 

 
 

2. Objetivos do Encontro  
Os objetivos dessa formação foram: 
 

 Identificar prioridades e definir metas a serem complementadas na agenda de 
trabalho da Instituição 
 

 Apoiar a disseminação e troca de informações entre as áreas na perspectiva de 
um trabalho mais integrado com os objetivos da gestão  
 

 Propiciar uma reflexão sobre o processo de trabalho atualmente instituído.  
 

 
 
 

3. Organização do Encontro 
 
3.1 Organização e logística 
A organização e logística do Encontro foram realizadas com o apoio administrativo do 
Gabinete, COAG e ASPLAN, incluindo transporte dos materiais, alimentação, 
disponibilização de infraestrutura e materiais pedagógicos. 
 
Para orientar a condução do Encontro foi estruturada uma programação (vide anexo 1), 
com as atividades previstas desde a abertura até o encerramento.  
 



Foi constituída uma mesa informal de abertura, que contou com a participação da 
Administradora do Plano de Piloto e sua Chefia de Gabinete.  
 
Esta composição se repetiu na mesa de encerramento. 
 
 
 

3.2 Público‐alvo 
Por iniciativa da Administradora e sua chefia de gabinete foram mobilizados os pontos focais 
responsáveis pelas Coordenações, Diretorias, Gerências e Chefia de Núcleos e Assessorias da 
RA-I.  
 
Destaca‐se a importância do apoio e direcionamentos da Chefia de Gabinete na fase da 
organização do Encontro.  
 
 
 
 

3.3 Elaboração do conteúdo 
O conteúdo do Encontro foi elaborado com base nas reuniões preparatórias envolvendo   
esta Chefia de Planejamento com o Chefe de Gabinete da Administração. A revisão e 
adaptação do conteúdo foram realizadas em conjunto a Administradora, Chefia de 
Gabinete e as Coordenadoras da CODES, COLIC e COAG.  
 
Com respeito ao conteúdo do Encontro, cabe destacar as seguintes alterações 
principais: 
1. O tempo de duração foi cumprido. Porem, houve alterações de tempo durante a 
execução de algumas atividades.  
2. Decidiu‐se suprimir a apresentação sobre conceitos de planejamento e trabalhar esse 
tema considerando os conhecimentos da prática vivenciada de cada representante. 
Com isso, buscou‐se, o máximo possível, valorizar os saberes de cada um dos 
participantes a partir de suas vivências e acúmulos profissionais.  
 

 
3.4 Materiais de apoio 
Foram elaborados os seguintes materiais: 

 Agenda programática: possibilitando os participantes acompanharem toda a 
execução das atividades. 
 

 Apresentações: contendo a essência das ações que seriam programadas e 
planejadas 
  

 Dinâmica (cartões coloridos/mosaico e Bola ao Cesto): utilizando de forma lúdica 
conceitos teóricos necessários à pratica das ações de planejamento e de 
aproximação das pessoas.  

 
 



4. Metodologia e Desenvolvimento do Encontro  
 
Os conteúdos selecionados para esse Encontro compreenderam: 
1. Identificação de expectativas  
2. Identificação das prioridades  
3. Interface entre planejamento, gestão e avaliação 
4. Identificação de problemas e necessidades de intervenções 
5. Definição de metas e indicadores  
6. Necessidade de construção de planos de trabalho, envolvendo ferramentas de 
monitoramento e avaliação  
 
Buscou‐se ao longo das apresentações e na execução das atividades em grupo, resgatar 
e trabalhar com os principais componentes dos projetos que envolvem a gestão da 
Administração do Plano Piloto.  
 
Importante destacar a diversidade dos objetos abordados nas propostas dos grupos e a 
forma como se deu a convergência desses temas, possibilitando que 02 ou mais grupos 
elegessem prioridades semelhantes.  
 
Cada uma das temáticas da oficina, acima elencadas, incluiu os seguintes aspectos: uma 
introdução teórica ao tema e apresentação do trabalho em grupo. 
 
Os resultados dos trabalhos em grupo foram apresentados e discutidos em plenária.  
 
Durante as apresentações e discussões foi estimulada a participação ativa de todos, 
valorizando os seus conhecimentos, experiências e fomentando um processo de 
aprendizagem em grupo. 
 
Além disso, ao longo do Encontro foram realizadas dinâmicas, que tiveram como 
objetivo propiciar um clima amistoso, de fortalecimento de vinculo e confiança no grupo 
(“quebrar o gelo”). 
 

 
4.1 Dinâmica Cartões Coloridos  
A primeira dinâmica (cartões coloridos), pedia a cada um dos participantes que 
escrevesse sua expectativa (podia ser profissional, emocional, filosófica...) em relação 
ao dia chamado hoje, em relação ao que se estava propondo para estar ali, naquele 
momento, participando daquele processo.  
 
A devolutiva foi extremamente interessante e participativa. Dos 59 presentes, 45 (76%) 
responderam a dinâmica escrevendo sentimentos nobres como “comprometimento”, 
“otimismo”, “superação”, “esperança”, “aprender”, “contribuir”, dentre outros.  
 
Abaixo, segue a transcrição das expectativas, conforme escrito pelos 45 respondentes   

 Esperança (4 repetições) 
 

 Planejamento (3 repetições) 



 

 Comprometimento (3)  
 

 Otimismo (2 repetições) 
 

 Foco/ Objetividade 
 

 Aprendizado 
 

 Boa vontade 
 

 Expectativa  
 

 Fé 
 

 Humildade 
 

 Capacitação 
 

 Companheirismo/ Comunidade/ Coletividade 
 

 Melhoria 
 

 Reciprocidade 
 

 Que o amor nos guie! 
 

 Aprendizado, conhecer a RA1 e seus setores 
 

 Organização + execução = Sucesso coletivo 
 

 Que ao final da gestão a RA1 se torne referência 
 

 Expectativa de ajudar a equipe 
 

 Sensação de comprometimento e pertencimento 
 

 Injeção de ânimo e dedicação ao trabalho 
 

 Entrosamento dos setores, enriquecimento profissional 
 

 Quando existe planejamento tem resultado para população 
 

 Tornar as metas claras e alcançáveis. Tornar os processos desburocratizados. 

Tornar o gabinete mais acessível 

 



 Valorização do servidor 
 

 Este dia de reunião superou a minha expectativa, pois acabei conhecendo a 
estrutura e as pessoas que trabalham na RA1. Tenho certeza que a partir de 
agora o nosso trabalho vai fluir com mais facilidade 
 

 Reestruturação predial das instalações da RA1 
 

 O evento em si, proporciona motivação pois ajuda a integrar a equipe e com isso 
criar uma sinergia entre a força interna da administração 
 

 Espero que essa gestão seja mais rígida e que resolva as pendencias da 
população do Plano Piloto 
 

 Tenho como expectativa que a administração consiga prestar um atendimento 
de excelência ao nosso público alvo que é o contribuinte 
 

 Compreensão da importância do trabalho em cooperação para que a atividade 
da RA1 seja eficaz internamente e consiga refletir na boa execução dos 
programas pela cidade, satisfatoriamente aos cidadãos 
 

 Hoje me sinto feliz em me sentir parte de um todo, e, principalmente em 
conhecer as pessoas envolvidas. Quando há empatia e troca de olhares, apertos 
de mão, etc. Sentimos mais vontade de ajudar e consequentemente 
,melhoramos nosso desempenho no dia-a-dia 
 

 Pontapé inicial para desenvolver trabalhos que atendam a população de Brasília 
com resultados efetivos e eficazes 
 

 A administração funcionar realmente como uma equipe, com comprometimento 
e planejamento 
 

 Prioridade: Zelar pelos outros e pelo ambiente de trabalho. Expectativa: 

Esperança e harmonia 

 

 Criar ideias que ajudem a melhorar seu ambiente.  Interagir com todos os setores 

da RA1 

 

 Entender melhor a dinâmica da RA1. Conhecer melhor as pessoas que trabalham 

na administração. Aprender e contribuir com o planejamento 

 

 A minha expectativa é que a RA1 ganhe autonomia de maneira que possa 
conseguir vitórias para todos os seus projetos 
 

 

 



4.2 Trabalho em Grupo  
Os participantes foram divididos em 04 grupos com a seguinte composição:  
 

Grupo 1  
(15 participantes)  

Grupo 2 
(14 participantes)  

Grupo 3 
(13 participantes) 

Grupo 4 
(14 participantes) 

 
Bruno  
Cláudia 
Danilo  
Ednólia    
Francisco  
Geraldo   
Ismeralda  
Laura  
Maria Fernanda  
Melina   
Meire  
Paulo   
Sebastião 
Tassia  
Thayssa  
 

 
Agna  
Bruno 
Celeste 
Danda 
Danielle 
Fabiane  
Ilka 
Jaqueline 
Manoel  
Marlene 
Raphaella  
Raquel  
Roberto 
Wanda 
 

 
Ana Carolina 
Andréa  
Cristiane  
Emanuelle 
Érica 
Gaby 
João  
Lucas 
Marcelo 
Ramila 
Renata  
Sandra B. 
Sandra P.  
Thiago 
 

 
Alana 
Benedito 
Camila 
Célia 
Danielly 
Edivaldo  
Elisabeth 
Julio Bersot 
Luciano 
Luiz Armando  
Rubens 
Santiago 
Taciano 
Vanuza 
 

  

 
4.3 Elenco de Prioridades (transcrição literal a partir das apresentações dos grupos)  
 

Grupo 1 
Elegeu como prioridade os temas:  

a) Planejamento 
b) Avaliação 
c) Diagnóstico  

Propostas:  
Plano S.O.S  ( Resolver Urgências e Produzir Informações)  
Equipe A faz a execução e encaminhamentos 
Equipe B faz a observação, avaliação e propostas 
Produtos esperados:  
A e B: Relatório preliminar na reunião dos 30 dias 
A: Demandas zeradas e relatório de como encaminhou as demandas 
B: Avaliação sobre as atividades de “A” e prover diagnósticos e propostas  
Tempo previsto: 68 Dias. Tendo uma reunião de avaliação de resultados preliminares 
em 30 dias 
Plano de Atividade  
Equipes serão divididas, a saber:  
Equipe A: COLIC, Ouvidoria e ASTEC + VOLUNTÁRIOS 
Equipe B: CODES, COAG, GAB 
Jovens Candangos (as): atendimento telefônico (destacar alguém para Treinamento) 

- Capacitação  
- Centralização do atendimento na administração 

 



Ação 1 – Definição de equipes (A e B) – Coordenadores indicam equipes até 11\02 
Ação 2 – Equipe A: Apresentação do volume de processos represados e estimativa de 
entrada de novos processos até 13/02(Dados numéricos simples) 
Ação 3 – Equipe B: Mapeamento da força de trabalho e produtividade da equipe A, e 
fluxo primário dos processos até 13/02(observação)   
Ação 4 – Coordenação – Apresentação do Plano de Intervenção até 15/02. 
Ação 5 – Treinamento de pessoal para centralização do atendimento presencial e 
telefônico: 
 Presencial: Grupo B e voluntários – 5 dias vivencial. 
 Telefônico: Jovens candangas (os que não fazem atendimento) 
 Suporte Administrativo: copias, digitalização, entre outros - JC  
 
 
 
 

Grupo 2 
Elegeu como prioridade os temas:  

a) Acessibilidade nos pontos de Ônibus  
b) Segurança  
c) Organização Institucional 

 
1ª Prioridade: Acessibilidade nos pontos de Ônibus  
Objetivo: tornar as paradas de ônibus acessíveis à população com dificuldade de 
locomoção.  
Justificativa: Facilitar o deslocamento das pessoas com dificuldade de locomoção nas 
paradas de Ônibus, principalmente naquelas que não possuem estrutura adequada a 
esse público alvo.  
Metas: Tornar as paradas de ônibus 100% acessíveis no período Jul/2019 à Dez/2020.  
Ações:  
1. Levantamento das paradas não acessíveis;  

2. Reunião com os órgãos parceiros para execução do projeto;  

3. Elaboração do projeto;  

4. Estabelecimento de cronograma;  

5. Captação de recursos para execução do projeto;  

6. Implementação de Projeto Piloto: SBN  

7. Extensão do projeto às outras áreas do DF;  

8. Monitoramento da execução das etapas do projeto.  

9. Finalização do projeto com inauguração das paradas de ônibus com acessibilidade;  

10. Avaliação dos resultados alcançados com pesquisa de satisfação;  

11. Divulgação dos resultados à população do Distrito Federal;  

12. Fiscalização e manutenção das paradas de ônibus com acessibilidade – metas 
contínuas.  
Indicadores: Total de paradas e acessibilidade /Paradas tornadas acessíveis  
2ª Prioridade: Segurança  
Objetivo: assegurar a segurança de cidadãos e cidadãs que frequentam a RA I  
Ações:  



1. Sensibilização da população sobre a origem do problema com a segurança;  

2. Levantamento dos pontos no âmbito da RA I sem iluminação;  

3. Levantamento dos pontos cegos para poda das árvores e da vegetação local;  

4. Reunião com os órgãos envolvidos (CEB, DPS, NOVACAP,SSP,SEFP);  

5. Elaboração do projeto;  
6. Captação de recursos;  

7. Elaboração do cronograma;  

8. Implementação e execução do projeto;  

9. Monitoramento da execução do projeto;  

10. Avaliação dos resultados;  

11. Divulgação para população;  

12. Manutenção e fiscalização.  
 
3ª Prioridade: Organização Institucional (Organizando a casa)  
Objetivo: Reestruturar o fluxo da administração para poder otimizar o trabalho.  
Ações:  
1. Definir fluxos;  

2. Definir competências;  

3. Incentivar o trabalho intersetorial;  

4. Reverter os recursos fiscais recebidos e economizados à fonte 120;  

5. Aproximação e articulação com órgãos de fiscalização como a Agefis.  
 
 
 

Grupo 3 
Elegeu como prioridade os temas: 

a) Diagnóstico situacional 
b) Adequação de Estrutura às necessidades da RA –I 
c) Celeridade nas respostas 
d) Dotação Orçamentária  
e) Iluminação Pública 

 
Ações  
1) Articulação com outros órgãos que podem doar mobiliário; Consultar a SEF para 
verificar a possibilidade de disponibilizar servidores do quadro do GDF para a 
Administração (fazer chamamento público). 
Elaborar layouts dos setores para redistribuir espaços. 
2) Criar cronograma de trabalho e publicá-lo na página institucional. 
3) Fazer reunião com ASPLAN, com responsáveis sobre metodologia para 
dimensionamento da força de trabalho.  
4) Identificar prioridades da Administração 
5) Marcar reuniões com parlamentares para mostrar a realidade da administração e 
apresentar projetos 
6) Elaborar um projeto de iluminação pública e buscar emendas parlamentares para 
seu financiamento.  



 
 

 
Grupo 4 
Elegeu como prioridade 07 temas, a saber:   

a) Há uma precariedade das informações entre os órgãos 
a) Necessidade de melhorar acessibilidade  
b) Precariedade das condições de trabalho 
c) Gargalo no patrimônio  
d) Mudanças necessárias no Site  
e) Sobrecarga no atendimento capacitar o Jovem Candango  
f) Atribuição dos órgãos que atuam em conjunto com a RA-1 

 
Plano de Ação  
1) Oficiar os órgãos no sentido de saber quais procedimentos estão sendo realizados 
2) Providenciar sinalizações para deficientes 
3) QVT – implementar programa de qualidade de vida do trabalhador, em parceria  
4) Propor programa de parceria com as diversas áreas de conhecimento da UNB  
5) Tornar o site mais dinâmico  
6) Central de Atendimento  
7) Oficiar as atribuições e competências de cada órgão. Especificamente SACID  e RA-I.  
 
 
 

4.4 Recomendações e Considerações acerca das Prioridades Elencadas  
No geral, houve convergência entre os 04 grupos na eleição de suas prioridades, com 
um enfoque expressivo nas ações envolvendo a gestão institucional, na adoção de 
mecanismos e ferramentas efetivas que garantam uma maior organicidade à RA-I, 
permitindo uma melhor intervenção interna e externa.  
 
No esquema abaixo, estão listada as 18 proposições sugeridas pelo coletivo e sua 
congregação em blocos por afinidade/semelhança   
  

 Organização da Gestão e 
funcionamento da RA-I  

Recursos Financeiros   Infraestrutura  Organização e Investimento 
no Território de abrangência 
das ações ofertadas pela RA-I 

01 Planejamento 
 

Dotação Orçamentária 
 
 

Precariedade das 
condições de trabalho 
 

Acessibilidade 
 
 

02 Avaliação Gargalo no patrimônio  
 

Adequação de 
Estrutura às 
necessidades da RA –I 
 

Segurança 
 
 

03 Diagnóstico Situacional    Iluminação Pública 
 

04 Organização 
 

   

05 Adequação de Estrutura às 
necessidades da RA –I 

   



 

06 Há uma precariedade das 
informações entre os órgãos 
 

   

07 Mudanças necessárias no Site 
 

   

08 Celeridade nas respostas 
 

   

09 Sobrecarga no atendimento 
 

   

10 Capacitar o Jovem Candango 
 

   

 
Numa análise preliminar, fica evidente a grande concentração de “prioridades” voltadas 
aos aspectos internos e de estruturação da Gestão. Dos 18 pontos elencados, 15 (84%) 
dizem respeito às questões de funcionalidade, a fluxos e ferramentas de trabalho que 
melhorem a forma de organização da Administração Regional.  
Em relação as ações externas, aos serviços que a Administração presta para a sociedade, 
foram pontuados 03 temas estruturantes nos quais há incidência e capacidade gestora 
da RA em buscar alternativas e parcerias para sua realização.  
 
Percebe-se nitidamente que o grupo não se preocupou em priorizar somente ações que 
digam respeito aos aspectos internos da gestão, mas também se debruçou para fora das 
paredes de suas salas de trabalho. As três prioridades elencadas  Acessibilidade, 
segurança e Iluminação pública traduzem os anseios e demandas de um percentual 
importante da população, conforme se verifica facilmente a partir dos registros que se 
tem das demandas protocolizadas nas diversas áreas que fazem atendimento à 
população nesta RA – I.  
 
A questão do financiamento das ações (internas e externas) também foi algo que 
repercutiu nas discussões dos grupos, sabendo-se que os atuais recursos orçamentários 
disponíveis à gestão, não são suficientes para cobrir os custos  hoje necessários para 
alcançar a população alvo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Avaliação 
5.1. Avaliações realizadas pelos participantes 
 

Qtd Que bom (elogio)  Que tal (sugestão)   Que pena (critica)   
01 Que a nova equipe da 

administração está tão 
disposta em fazer dar certo, 
em cumprir todas as 
propostas 

Se Mantivermos esse tipo de 
dinâmica para buscarmos 
melhorar  

Que as dificuldades são tão grandes 
e tudo por conta de más gestões 
anteriores 

02 Foi Excelente. Um dia 
prazeroso  

Se fizermos mais vezes Não tenho do que reclamar 

03 Dia super produtivo e positivo  Acontecer outros cursos   Que acabou!  

04 Trabalhar com uma equipe 
diversa 

Melhorar, se dedicar e 
contribuir positivamente 
com os bens e serviços  

Assumir o trabalho com o passivo e 
imagem arranhada perante a 
população  

05 Eu conheci o trabalho das 
equipes 

Na próxima reunião ter uma 
atração turística 

 

06 Que interagimos nesta tarde Repetir a experiência  Jovens candangos e alguns colegas 
não participaram  

07 Que participei do evento Detalharmos os trabalhos Durante as falas alguns não fizeram 
silêncio 

08 Que este treinamento 
aconteceu ! Faremos história 
em Brasília  

Que tal programarmos o 
próximo 

Que foi apenas em 01 dia 

09 Que essa reunião aconteceu  Fazer desse tipo de 
encontro, “encontros”... 

Que passou tão rápido... 

10 O dia foi proveitoso  Ter toda a semana Que foi rápido 

11 Que pude contribuir  Seguirmos tudo o que foi 
proposto  

Que acabou 

12 Ter estado aqui e ter 
conhecido a Alana  

Criar atividades mais lúdicas 
para o desenvolvimento do 
trabalho coletivo 

Que faltaram outros colegas  

13 Ter vivido esse momento  Repetir este encontro  Que acabou, pois adorei participar 
desse processo 

14 Ter ocorrido este evento, pois 
foi muito produtivo  

Colocarmos todas as ideias e 
sugestões que criamos em 
prática 

Que não não tivemos mais tempo 

15 Ter toda a equipe reunida  Realizar outras oficinas e 
treinamentos para capacitar 
a equipe  

Que acabou  

16 Ter participado deste evento, 
ter podido aprender tanto e 
ter interagido intensamente 
com todos  

Que esta atividade pudesse 
se repetir semestralmente 

Que foi em um final de semana  

17 Que bom que temos 
esperança! 

Se já marcássemos a 
próxima  

Que acabou 

18 Que a estrutura do trabalho 
contemplou a participação 
coletiva e interação entre os 
colegas 

Podermos sempre contar 
uns com os outros 

Que acabou 



19 Que tivemos a oportunidade 
de conhecer a equipe 

Fazer a avaliação por 
somente meio período  

Que usamos o sábado 

20 Que o evento aconteceu  Que acontecesse com maior 
frequência  

Que acabou 

21 Que eu pude participar, pois 
foi muito produtivo 

Se tivesse mais encontros 
como esse  

Que acabou 

22 Ter a oportunidade de 
conhecer toda a equipe com 
tão pouco tempo de 
administração  

Confraternizarmos uma vez 
ao mês 

Não tenho o que criticar. Foi um dia 
muito proveitoso  

23 Que aconteceu esse encontro 
para integrar mais a equipe e 
que todos tivessem o mesmo 
conhecimento e o interesse 
na melhoria dos serviços  

A continuação desses 
encontros com uma 
periodicidade quadrimestral.  

Períodos de trabalho em grupo, 
muito longo que dispersam a 
atenção  

24 Poder interagir com pessoas 
de vários setores da RA1 

Ter eventos setoriais  Ter sido pouco tempo 

25 Muito importante ter esse 
momento de interação  

Dar continuidade aos 
encontros  

Que esta equipe chegou quando 
estou em final de carreira 

26 Encontro tão produtivo e ter 
tanta participação  

Se acontecesse mais vezes Que o tempo passou tão rápido  

27 O evento aconteceu para 
trazer uma serie de 
esclarecimentos  

Se acontecesse mais vezes  Que a nossa estrutura não é a ideal, 
mas é extremamente capaz 

28 Que os servidores 
colaboraram  

Me convocar para os 
próximos  

Ter passado tão rápido  

29 Que esse evento aconteceu, 
pois foi muito produtivo  

Repetir  Que não deu tempo de entrarmos 
no planejamento de como atuar 

30 Que essa reunião de trabalho 
deu certo! 

  

31 Melhorar o ambiente de 
trabalho 

  

32 Que aprendi muito com meus 
colegas. Foi um dia muito 
produtivo 

  

33 Congraçamento    

34 Que a equipe está super 
comprometida e que nos 
conhecemos para dar 
seguimento a esse projeto 
incrível que é fazer da RA-I um 
exemplo 

  

35 Participar deste dia”   

36 Que tive a oportunidade de 
participar desta oficina  

  

37 Me senti realizado hoje em 
fazer parte desse encontro 

  

38 Passarmos um dia em equipe    

39 Que o dia foi produtivo   

40 Ver pessoas tão colaborativas    

 



Nesta dinâmica pedíamos aos participantes que respondessem em uma folha de papel 
sua avaliação em relação ao dia trabalhado, considerando as perguntas: 
 
Que bom (como um elogio)  
Que tal (como uma sugestão)  
Que pena (como uma critica)  
 
Novamente, temos uma grande participação na devolutiva da equipe com 40 
respondestes. A totalidade dos respondentes fez questão de registrar um elogio em 
relação ao dia trabalhado, avaliando positivamente a concretização desse Encontro.  
 

Assim, considerando a leitura das ponderações infere-se que houve aprovação da grande 
maioria dos participantes em relação a iniciativa proposta pela Direção da RA-I, 
indicando satisfação em participar desse processo de aperfeiçoamento e aprendizagem 
de instrumentos e técnicas de planejamento de ações.  
 
As maiores dificuldades apontadas pelos participantes foram a falta de tempo para 
concluir as atividades, consequentemente, a maioria dos participantes desejaria uma duração 

mais longa do Encontro e sua continuidade.  
 
 

 
6.2. Avaliação pela equipe organizadora 
Do ponto de vista da equipe de organização, os objetivos do encontro foram 
alcançados: 
 
1. Considera‐se que o Encontro conseguiu contribuir para o fortalecimento das 
habilidades e técnicas dos participantes; 

 
2. Houve uma reflexão do grupo sobre o processo de trabalho, a necessidade de cooperação 
técnica entre as áreas, a partir da qual acredita‐se que será útil para a institucionalização de 
processos de planejamento mais sistêmico;  
 
3. Considera‐se que os participantes têm potencial para dar continuidade as ações, mas será 
necessário aprofundar outras técnicas de monitoramento e avaliação em suas equipes de 
trabalho. 
 
Foi especialmente importante trabalhar com exemplos concretos e reais durante os exercícios 
em grupo, para facilitar os processos de aprendizagem e o uso do conhecimento na prática. 
É considerado, ainda, que com este Encontro, foi possível compartilhar um conhecimento 
prático que poderá ser usado no âmbito do trabalho.  
 
Conseguiu‐se criar um clima de confiança durante o Encontro, no qual cada um dos participantes 
sentiu‐se à vontade para se expressar. A metodologia, ajudou a integrar participantes de 
diferentes áreas, com diferentes níveis de conhecimento e experiências prévias, garantindo 
durante todo o Encontro um clima produtivo e construtivo. 
 



Por outro lado, as respostas dos participantes mostram que o conteúdo do Encontro foi extenso 
para somente 01 dia e parece ser importante reduzir o tempo das exposições, a fim de 
possibilitar mais tempo para os trabalhos e a reflexão em grupo. Deveria pensar‐se como 
diminuir a carga de conteúdo, sem excluir temas importantes da agenda. 
 
 
 

6.3 Os Desafios  
Os desafios relacionam-se, de forma especial, a questões da própria gestão, da relação 
com outras esferas, e dos processos de integração e articulação. São aspectos cuja 
superação se coloca para além de proposições contidas nos instrumentais de 
planejamento adotados na instituição.  Ao examiná-los observa-se que o processo 
gerencial no âmbito da Administração Regional apresenta limitações importantes em 
especial quando se visualiza a necessidade de superar os nós impostos pela realidade 
que envolve a RA-I. 
 
É preciso investir em iniciativas que possam contribuir para a construção de uma 
concepção estratégica da gestão no âmbito interno da RA-I de forma a repercutir, 
impactar e, especialmente, provocar transformações para se chegar nessas prioridades 
apontadas. Entendo que as prioridades estão diretamente relacionadas aos seguintes 
desafios:  

1) Estabelecer uma gestão estratégica para a Região Administrativa do 
Plano Piloto, principalmente incrementando formas participativas de 
decisão junto aos profissionais e aos diferentes parceiros; 

2) Melhorar a integração entre o Gabinete e as 03 coordenações que 
sustentam a RA-I;  

3) Melhorar a capacidade de respostas técnicas e operacionais; 
4) Estabelecer relação de confiança, transparência, co-responsabilidade, 

cumplicidade dentro da RA-I  e entre esta e as áreas afins; 
5) Expandir a capacidade de se estabelecer parcerias (criteriosas e 

qualificadas);  
6) Utilizar plenamente os sistemas de informação e as ferramentas 

existentes; 
 

 
6.4 Os Gargalos  
Os gargalos da gestão da RA-I correspondem àquelas questões nas quais se afunilam, 
estreitam-se as possibilidades de fazer fluir a gestão, de fazê-la evolutiva – “nem 
rotineira nem excessivamente formalista para manejar a evolução e o imprevisto” – 
flexível – “para permitir uma dose oportuna entre comunicação formal e informal” – 
uma gestão com direcionalidade, enxergando com clareza sua missão e funções 
(RIVERA, 1996). 
Como gargalos foram captados os seguintes tópicos: 

1) Distanciamento entre as áreas técnicas com o Gabinete; 
2) Ausência de memória institucional 

3)  Pouca freqüência de reuniões, encontros, debates; 



4) Desinformação do grupo técnico sobre decisões da RA-I; 

5) Atuação estanque e departamentalizada entre as coordenações;  

6) Falta de comunicação entre as coordenações internamente; 

7) Indefinição do papel, das atribuições; 

8) Fragmentação do trabalho;  

9) Falta de comunicação e de articulação dentro da Coordenação, 

impedindo, até mesmo, que os potenciais sejam visualizados.  

10)  Dificuldades com a informação; necessidade de dinamizar a área; 

11) Indisponibilidade da informação atualizada para os usuários internos e 

externos da RA-I, sobretudo no site;  

12) Insuficiência dos recursos financeiros; 

13) Equipe traumatizada com as trocas sistemáticas de administradores na 
gestão passada, criando um clima de descontinuidade e extrema 
insegurança.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Próximos passos 
 

 Durante as próximas três semanas, serão realizadas reuniões por equipe para se 
afunilar os problemas e nós emblemáticos  
 

 Finalizar os planos de ação por coordenação e área, construindo uma matriz 
lógica com atividades e resultados esperados a partir de cada prioridade 
elencada  
 

 Necessidade de devolutiva deste trabalho e continuidade do processo junto as 
coordenações e áreas participantes 
 

 Fortalecer os pontos focais das áreas para se estabelecer uma política de 
planejamento situacional mais efetiva 
 

 Fomentar o uso de instrumentos de planejamento e avaliação nos distintos  
projetos em execução, consolidando uma efetiva cultura de planejamento, 
monitoramento e avaliação das ações 
 

 Refletir sobre a continuidade dos Encontros, programando reuniões periódicas 
entre as equipes para aprofundamento deste processo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Participantes 

No total participaram 58 profissionais (dos 71 esperados), representando as seguintes 
áreas:  
 
Gabinete (17 pessoas):  
Dayana Bezerra 
Francisco Bezerra 
Ilka Teodoro  
Julio Bersot 
Lucas Vinicius  
Maria Celeste 
Marcelo Salles 
Melina Faria  
Meire Matildes 
Tayssa Aguiar 
 
Asplan (01 pessoa)  
Jeanine Woycicki  
 
Astec (02 pessoas)  
Fabiane Petry  
Danielly Monteiro  
 
Ascom (02 pessoas)  
Ramila Vieira 
Emanuelle Santos 
 
Junta Militar (01 pessoa)  
Alana Tzelikis 
 
Ouvidoria (01 pessoa)  
Andréa Pupe 
  
COAG (11 pessoas) 
Ana Carolina Dantas 
Bruno Vilar  
Cláudia Costa 
Cristiane Ventura 
Daniele Victor 
Edivaldo Dias 
Elizabeth Farkas 
Ismeralda Lira 
Marlene Carneiro  
Raquel Magalhães 
Sandra Ferreira 
 



 
 
 
CODES (12 pessoas)  
Agna Alves 
Danilo Diniz 
Ednólia Dias  
Francisca Vanuza 
Jaqueline Bougleux 
Laura Gonçalves 
Maria Fernanda 
Taciano Borges 
Tayane Camila 
Thiago Castro 
Sandra Pereira 
Wanda Araújo 
 
COLIC (18 pessoas)  
Benedito Neves 
Bruno Fernandes 
Célia Cardoso 
Érica Pereira  
Gaby Galvão  
Geraldo Silva  
João Soares 
Luciano Rocha 
Luiz Armando 
Manoel Coutinho 
Paulo Ferreira 
Raphaella Ribeiro 
Renata Noir 
Roberto Alves 
Rubens José  
Santiago  
Sebastião Pinheiro 
Tassia Fonseca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Anexos 
 

8.1 Apresentação COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO – CODES  
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.2 Apresentação COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL – COAG  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.3 Apresentação COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO, OBRAS E 
MANUTENÇÃO – COLIC 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
  
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.4 Apresentação ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – ASCOM  
  
DECRETO Nº 38.092, DE 28 DE MARÇO DE 2017 

Art. 7º À Assessoria de Comunicação, unidade orgânica de assessoramento 

diretamente subordinada ao Administrador Regional, compete: 

I - Assistir a Administração Regional nos assuntos de comunicação, promovendo 

a divulgação de atos, ações e eventos de interesse do órgão e da comunidade em 

articulação com a Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado das Cidades;  

II - Redigir e selecionar notícias, reportagens e artigos para publicação em sites 

oficiais, jornais, boletins e demais periódicos, e proceder a sua divulgação em emissoras 

de rádio e televisão em consonância com as diretrizes e normas definidas pelo órgão 

responsável pela publicidade institucional do Governo do Distrito Federal;  

III - coletar, da mídia, informações de interesse da Administração Regional e 

proceder internamente sua divulgação;  

IV - Dar suporte à relação do Administrador com os órgãos de divulgação;  

V - Manter atualizada as páginas oficiais da Administração Regional na internet, 

em conformidade com a legislação vigente;  

VI - Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação, 

em conformidade com normas publicadas pelos órgãos competentes. 

 Identificação da área: 

A Assessoria de Comunicação é diretamente subordinada à Administradora 

Regional.  

 Atribuições da equipe: 

Assessoria de imprensa; Produção de artigos; Relação com jornalistas; 

Monitoramento de mídia; Clipping e avaliação crítica; Comunicação interna; Atualização 

de notícias no site institucional; Redes institucionais; Relação com as áreas (informações 

para balizar respostas à imprensa e produção de material para nossos meios). 

 Força de Trabalho: 

Atualmente a equipe é composta por Ramíla Moura, Chefe da Assessoria de 

Comunicação, bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela 

Universidade Católica de Brasília; 



E Emanuelle Sena, fotógrafa, tecnóloga em Fotografia pelo Centro Universitário 

IESB. 

 Demandas realizadas: 

Podem ser divididas em externas, internas, agenda da administradora e contato 

com a Secretaria de Estado de Comunicação (SECOM) do GDF e demais Secretarias. 

 

1. Respostas à imprensa sobre mau uso do Lote B na 212/213 Sul; 

Consulta ao Técnico de Planejamento e Gestão Urbana; Vistoria e elaboração de 

nota técnica enviada à imprensa; 

2. Respostas à imprensa sobre Propaganda Irregular; Consulta à 

Diretoria de Aprovação e Licenciamento; Elaboração de Nota técnica enviada à 

imprensa; 

3. Cobertura de audiências e reuniões com a administradora; 

4. Articulação com as Assessorias de Comunicação das demais 

administrações; 

5. Articulação com a Secretaria de Cidades para alinhamentos e 

postagens de matérias na página institucional; 

6. Pesquisa de boas práticas nas páginas das demais administrações; 

7. Relacionamento institucional; 

8. Redação de notas; 

 

 Desafios para o setor 

1. Falta de integração com setores por causa início da gestão; 

2. Falta de equipe; 

3. Alinhamento com a Secom; 

4. Falta de Mailing; 

5. Medir resultados; 

6. Clipping digital; 

7. Falta de acesso às mídias sociais; 

 
 
 
 



8.5 Apresentação ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO – ASPLAN   
 

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.6 Apresentação ASSESSORIA TÉCNICA – ASTEC   
 
 

 
 







 


