
OFICINA DE COCONSTRUÇÃO DA BASE ESTRATÉGICA – PARTE II

INTRODUÇÃO

Considerando a metodologia  definida para a elaboração do PPA 2020-2023,  a Seplag elaborou uma

proposta de elementos de sua base estratégica, conhecidos como resultados e indicadores temáticos.

Para que tais elementos sejam efetivos na representação das políticas públicas que se quer desenvolver,

há a necessidade de sua validação por parte de representantes das secretarias componentes de cada

Tema que deverão gerir tais informações.

Para realizar essa validação,  serão realizadas reuniões por Tema, para, a partir  disso, ser iniciada a

construção dos demais elementos do Plano: bases tática e operacional.

OBJETIVOS DA OFICINA

OBJETIVO GERAL:

Consolidar a segunda etapa do processo de elaboração da base estratégica do PPA 2020-2023.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Reapresentar a estrutura da base estratégica e nivelar a respeito da metodologia da oficina;

2. Aprimorar as propostas de resultados e indicadores temáticos;

3. Validar a etapa de cocriação do resultado e indicadores temáticos; e

4. Apresentar os próximos passos para a finalização da elaboração da base estratégica.

PÚBLICO-ALVO DA OFICINA

Gestores, técnicos de planejamento e especialistas das instituições envolvidas com o esperado para o

Tema que possam contribuir com a discussão sobre resultado e indicadores, além de representantes da

Seplag e do Ipece.

PROGRAMAÇÃO / METODOLOGIA

Será realizada uma reunião para cada um dos Temas com o seguinte roteiro de atividades e metodologia:

Atividade  1: Abertura  com  uma  breve  apresentação  dos  Temas  –  Tempo:  20  minutos

(Responsável: Coordenador)

- Abertura do evento e apresentação do panorama dos temas em questão.



Atividade  2:  Orientações  para  os  trabalhos  em  grupo  –  Tempo:  15  minutos  (Responsável:

Coordenador)

-  Breve  apresentação,  destacando:  estrutura  dos  elementos  do  PPA 2020-2023  e  os  conceitos

básicos de “resultado” e “indicador”; como foram definidos os resultados e indicadores propostos

pela Seplag (a partir das diretrizes e estratégias do Ceará, dos resultados e indicadores de governo,

dos indicadores propostos pelo Planejamento Estratégico Setorial - caso o possua -, do Ceará 2050,

dos Acordos de Resultados e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável); 

- Explanação resumida sobre os trabalhos em grupo

Atividade  3:  Discussão  sobre  o  Resultado  Temático  (em  grupo)  –  Tempo:  50  minutos

(Responsável: Moderadores)

- A partir de uma pergunta orientadora, do tipo “Qual o resultado que se quer alcançar neste Tema?”,

e da caracterização do Tema, validar ou redefinir o Resultado Temático.

Atividade  4:  Discussão  sobre  os  Indicadores  Temáticos  (em  grupo)  –  Tempo:  45  minutos

(Responsável: Moderadores)

- Analisar individualmente cada indicador da cesta proposta e apontar se o indicador contribui ou não

para o resultado temático proposto na atividade 3 e caso necessário, adicionar sugestão de novo

indicador e do que se espera medir com ele. A análise dos indicadores deve levar em consideração

a aderência ao resultado (se o indicador reflete o resultado que se quer alcançar); a possibilidade de

mensuração e a confiabilidade da informação apurada. Deve-se analisar qual contribui mais para o

resultado temático sinalizando-o como prioritário, com limite de 2 a 3 indicadores.

- Votação dos indicadores da cesta e apresentação das sugestões de novos indicadores propostos

para validação. Definir responsáveis pelos indicadores escolhidos.

Atividade  5:  Discussão  sobre  os  Desafios  Prioritários  (em  grupo)  –  Tempo:  30  minutos

(Responsável: Moderadores)

-  Definir  individualmente  qual  o  desafio  prioritário  a  ser  superado  para  o  alcance  do  resultado

temático e para a melhoria do desempenho dos indicadores relacionados. 

- Consolidar em grupo os desafios prioritários (máximo cinco) a partir das contribuições individuais

de cada participante.



Atividade  6:  Orientação  sobre  a  relação  do  Tema  com  as  metas  dos  ODS  e  os  objetivos

estratégicos do Ceará 2050 (virtual) – Tempo: 10 minutos (Responsável: Moderadores)

- Analisar, posteriormente, se as metas dos ODS e os objetivos estratégicos do Ceará 2050 que

serão disponibilizados em pesquisa virtual estão alinhados ou não com o Tema e o seu Resultado

Temático proposto na atividade 3.

- Cada participante receberá um link para realizar essa atividade virtualmente.

Atividade  7:  Apresentação  dos  trabalhos  dos  grupos  e  consenso  (em plenária)  –  Tempo:  35

minutos (Responsável: Coordenador)

- Apresentação das propostas de resultado temático de cada grupo e da proposta consolidada;

- Apresentação dos indicadores temáticos e seus respectivos responsáveis, consolidados de acordo

com seus critérios de priorização e seleção.

- Apresentação dos desafios prioritários consolidados de cada grupo.

Atividade  8:  Apresentação  dos  próximos  passos  para  finalização  da  elaboração  da  Base

Estratégica (em plenária) – Tempo: 5 minutos (Responsável: Coordenador)

       - Exibir as próximas atividades da Base Estratégica e propósitos de cada etapa.

MATERIAIS DE APOIO

Individual:

- Caracterização do Tema (entregue no momento de recepção).

- Material para discussão, contendo o resultado estratégico do eixo, a caracterização do tema, a proposta

de resultado temático, a cesta de indicadores propostos para discussão e compilado das metas dos ODS

e objetivos do Ceará 2050 pré-filtrados para alinhamento com o tema em questão.

- Modelo de Nota Metodológica do Indicador.

No grupo (três por grupo):

- Relação de indicadores do Ceará 2050.

- Relação de indicadores dos ODS.

-  Planilha  para  ser  preenchida  com três  abas:  resultado  temático,  indicadores  temáticos  e  desafios

prioritários.



ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO

 Realização: Equipe técnica da Seplag e do Ipece

 Local: Auditório da Seplag (3° andar do Edifício Seplag – Centro Administrativo Cambeba) e nas

secretarias coordenadoras de políticas específicas, conforme a distribuição observada no anexo.

 Data: dias 29 de abril a 10 de maio, exceto dia 01 de maio (feriado), conforme anexo.

AÇÕES E INSUMOS NECESSÁRIOS

 Notebook para cada grupo e mais um para o palestrante: média de sete unidades;

 Data show;

 Pastas com material de apoio impresso;

 Flip-chart e unidades de papel flip chart: seis unidades;

 Organização prévia da localização dos grupos no local;

 Canetas e papéis para dinâmicas.



ORGANIZAÇÃO DAS OFICINAS DE CONSTRUÇÃO DA BASE ESTRATÉGICA - PARTE 2 (TEMAS)

SEMANA

T
U

R
N

O

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

29 de abril a
03 de maio

M
Planejamento e Moderni-

zação da Gestão
Educação Básica

Meio Ambiente
Segurança Alimentar e Nu-

tricional
FERIADO

Transparência, Ética e
Controle

Pesca e Aquicultura

Indústria
Comércio e Serviços

T
Habitação

Justiça

Trabalho e Empreendedo-
rismo

Saneamento Básico
Gestão Fiscal Cultura e Arte

06 a 10 de
maio

M Turismo
Ciência, Tecnologia e Ino-

vação
Infraestrutura e Mobilidade

Esporte e Lazer
Educação Profissional

Inclusão Social e Direitos
Humanos

Assistência Social

T Educação Superior
Recursos Hídricos

Gestão e Desenvolvimento
de Pessoas

Saúde
Energias

AgrIcultura Familiar e Agro-
negócio

Segurança Pública

Nota: As oficinas de discussão sobre Temas intersetoriais ou setoriais cujos órgãos executores encontram-se no Cambeba serão realizadas no Auditório da Seplag.

As demais serão realizadas nas secretarias coordenadoras das políticas como: Indústria e Comércio e Serviços (na Sedet), Cultura e Arte (na Secult), Esporte e

Lazer (na Sejuv), Saúde (na Sesa), Gestão Fiscal (na Sefaz), Assistência Social (na SPS), Segurança Pública (na SSPDS), Educação Superior (na Secitece) e

Turismo (na Setur).

Deverão participar das oficinas gestores e técnicos setoriais que executam atividades ou projetos no âmbito de cada um desses temas, ou seja, que

tenham relação direta com os temas, além de gestores e técnicos setoriais que executam atividades ou projetos no âmbito de outros temas que

geram externalidades positivas e negativas, buscando ampliar uma visão intersetorial.


