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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DIGITAL: 

O estudo descreve um exemplo de processo de 

hibridização do Orçamento Participativo – OP com 

as tecnologias da informação e da comunicação 

(TICs), dando um formato ao orçamento 

participativo Digital OPD. Trata-se da, “participa 

ma”, Plataforma Digital de participação popular do 

Estado do Maranhão. O trabalho partiu da análise 

da Plataforma Digital desde sua implantação, 

descrição da metodologia e das suas etapas cuja 

coordenação está a cargo da Secretaria de Estado 

dos Direitos Humanos e Participação Popular 

(SEDIHPOP). Com base em uma revisão da 

literatura o trabalho apresenta a democracia digital, 

que costuma estar ligado à aplicação das 

tecnologias digitais de informação e comunicação 

para aumentar a participação pública a                  

(e-Participação)

análise em livros, artigos recentes da área 

estudada, leis, decretos, e periódicos foi feito um 

pesquisa documental em secretarias do Governo 

do Estado do Maranhão em documentos oficiais e 

no site oficial da plataforma participa ma e se 

enquadra como estudo de caso.

ABREU, Júlio Cesar Andrade de, Pinho, José 

Antonio Gomes de. Artigo de Periódico, v. 8, n. 1, 

2013. 

AVGEROU, C. (2008). Journal of Information

Technology, 23(3), 133-146.    

AVRITZER, L.  In: AVRITZER, L.; NAVARRO, Z. 

(Orgs.) A inovação democrática no BrasilSão

Paulo: Cortez, 2003. 

BOON, A, Jansen, M, & Veenestra, A. F. (2011). 

International Federation for Information

Processing, 6847, 157-168.

COSTA, Danielle Martins Duarte. Cadernos 

Gestão Pública e Cidadania, v. 15, n. 56, jan. 

2010. 

GIL, A.C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 

6a ed. São Paulo: Atlas, 2010.

GRÖNLUND, Â. Social Science Computer 

Review, vol. 21, n. 1, p. 55-72, 2003.

PEREIRA, R. Júnior. Rubenspereirajr, 

rubenspereirajr.com.br . 2015

SAMPAIO, Rafael. Revista Eletrônica de Ciência 

Política, vol. 4, n. 1-2, 2013

ZANNI, Pedro Pinto; MORAES, Gustavo 

Hermínio Salati Marcondes de. MARIOTTO, 

Fábio Luiz. PXXXV Encontro ANPAD, set. 2011.

Introdução 

Objetivos 

• Descrever um exemplo de processo de 

Orçamento Participativo (OP) construído com o 

uso das tecnologias da informação e da 

comunicação (TICs);

• Apresentar a metodologia e as etapas de 

construção do Orçamento Participativo Digital no 

Estado do Maranhão;

• Contribuir com a democracia digital, que costuma 

estar ligado à aplicação das tecnologias digitais 

de informação e comunicação para aumentar a 

participação pública a (e-Participação);

Resultados

Conclusões 

O Orçamento Participativo Digital, uma iniciativa 

democrática relativamente nova no Brasil, 

principalmente quando o instrumento é 

operacionalizado em nível de Estado, chama a 

atenção a iniciativa do Governo do Estado do 

Maranhão com a Plataforma Digital de participação 

popular do Maranhão, uma iniciativa iniciada em 

2015 e implementada por meio de decreto em 

2016. É resultado concreto das estratégias de 

participação popular do governo do Maranhão e 

ferramenta de diálogo entre governo e sociedade 

maranhense.

Referências 

uma análise da plataforma digital do Governo do Estado do Maranhão.
Antonio Carlos Oliveira Silva |  UFPI – Universidade Federal do Piauí | e-mail: antonio.oliveira@ifma.edu.br

A primeira é chamada de “Escutas Territoriais” 

A Segunda é "votação popular na internet" 
(participa.ma.gov.br)

A terceira é a “Devolutiva”

O OP Digital está organizada em três etapas. 

Figura 1 – Página da plataforma digital participama

A Plataforma Digital de participação popular do 

Maranhão, denominada de participama, foi uma 

iniciativa implementada no segundo ano de 

governo do então Governador Flávio Dino, no ano 

de 2016, como sendo um espaço na internet que 

possibilita a participação popular direta do cidadão 

maranhense 

Com base em uma revisão da literatura o trabalho 

apresenta a democracia digital onde descreve o 

Orçamento Participativo – OP. Metodologicamente 

realizou-se um estudo bibliográfico  por meio de 

Material de Métodos 

2016E
m

Maranhenses votaram

23
Mil 

Em 2016, 23.006 maranhenses votaram nas 

propostas do OP, efetivando a participação e 

contribuindo com o orçamento estadual.
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A COMUNICAÇÃO INTERNA COMO FERRAMENTA DE  
GESTÃO PARTICIPATIVA DE PESSOAS NA EMBRAPA:  

O BATE-PAPO ENTRE GESTORES E EMPREGADOS

As organizações públicas, assim como as corporações privadas, 
vêm ampliando a participação das equipes dentro dos processos 
decisórios. A Gestão Participativa é o mecanismo que aprimora a 
gestão democrática  nas instituições e a comunicação interna per-
mite aumentar o nível do diálogo e encorajar o comprometimento 
dos empregados com os resultados da organização. Os dirigentes 
da Embrapa Meio-Norte reúnem com os empregados regularmen-
te, o chamado “Bate-papo” da Chefia.

Diminuir as assimetrias de informação entre a gestão e os empre-
gados.

Aperfeiçoar os canais de relacionamento, o diálogo e o fluxo de in-
formação entre a Embrapa e seu público interno, com ênfase em 
novas plataformas de comunicação e mídias digitais; 

Os bate-papos inseriram na rotina da Unidade mecanismos de diá-
logo que promovem compreensão quanto aos direcionamentos da 
gestão, engajando pessoas e promovendo uma cultura mais diálo-
gica e de troca de ideias. Para a área de comunicação, criou-se a 
necessidade de explorar mais conteúdos e outros canais relacio-
nais entre gestores e empregados, a exemplo de iniciativas de co-
municação oral (Primeira Mão). Maior participação induz a maior 
comprometimento dos empregados com o sucesso da instituição. 

Durante 2017, a média de empregados presentes nas reuniões ge-
rais foi de 160 pessoas, incluindo Teresina e UEP/Parnaíba. Nas reu-
niões setoriais obteve-se mais participação dos empregados. Com 
apoio da Comunicação, as reuniões seguiram um modelo dialógico, 
com dupla via, tendo a participação de uma grande maioria para as 
reflexões em busca de encaminhamentos necessários. Como resul-
tado, a estrutura da reunião foi positivamente avaliada, tendo como 
base a clareza de temas, tempo de duração, dinâmica etc. Sobre es-
tes itens, entende-se: 
• clareza dos temas tratados foi positivamente avaliada, com mais 
de cinquenta por cento de respostas favoráveis. O tema avalia o 
posicionamento dos gestores e a elucidação de eventuais dúvidas 
quanto às questões ou propostas apresentadas para a discussão;
• tempo da reunião também foi bem avaliado pelos participantes, 
ainda que tenha havido um decréscimo de favorabilidade nas duas 
últimas reuniões do ano. 
• divulgação prévia: bem avaliada como eficiente ao longo dos even-
tos. 
• relevância dos temas: avaliada positivamente por consenso geral.

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: 
Atlas, 2008.

Portal da Embrapa. https://www.embrapa.br/group/intranet/busca-de-
servicos/-/intranet-servico/21269938/orientacoes-para-agc-2---plano-anual-
de-fortalecimento-da-comunicacao-entre-gestores-e-empregados-2017. 
Acesso em 29/08/2018.

ROBBINS, Stephen P. Comportamento organizacional. São Paulo: Prentice 
Hall. 2003.

ULRICH, D. Recursos Humanos Estratégicos. São Paulo: Editora Futura, 
p. 53-78, 2000

A meta é a realizar quatro reuniões gerais entre gestores e em-
pregados de acordo com a metodologia proposta pelo Programa 
Diálogos. Na Unidade, a opção desenvolvida foi um modelo misto 
contendo uma reunião setorial realizada conforme organograma da 
Unidade, e outras três reuniões gerais com todos os empregados.

A ação é comprovada por meio dos documentos ata on-line e lista 
de presença (arquivo digital) enviados à chefia-geral para controle 
de metas dos setores e da Unidade. 

1Graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo (UFPI) e especialista em Comunicação e Marketing (UFPI), patricia.rocha@embrapa.br. 2Graduada em Artes 
Visuais com habilitação em Design Gráfico (UFG) e especialista em Comunicação Organizacional (AVM - Faculdade Integrada de Brasília), luciana.fernandes@embrapa.br. 3Graduada 
em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo (UFPI), especialista em Marketing (UFPI) e mestre em Comunicação Social (UMESP), eugenia.ribeiro@embrapa.br. 1,2,3 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Meio-Norte.

Patricia Martins Rocha1, Luciana Pereira dos Santos Fernandes2, Maria Eugênia Ribeiro3
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: 
ESTUDO DE CASO NA EMBRAPA MEIO-NORTE

O PGRS se apresenta como um instrumento de implementação da PNRS e demonstra quais organizações estão comprometidas com a 
sustentabilidade, contribuindo com o controle de resíduos na administração pública. O PGRS é fundamental para o gerenciamento dos 
resíduos sólidos, na implementação e controle das etapas de execução do plano (Brasil, 2010, 2011).  O objetivo desse estudo foi relatar 
as etapas de elaboração do PGRS na Embrapa Meio-Norte.

1Graduado em Tecnologia de Alimentos (IFPI) e Ciências Biológicas (UFPI), Especialista em Controle de Qualidade de Alimentos (IFPI) e Mestre em Alimentos e Nutrição (UFPI), diego.
oliveira@embrapa.br. 2Graduado em Ciências Biológicas (UFPI), gustavo.sousa@embrapa.br. 3Graduada em Tecnologia em Radiologia (IFPI) e Secretariado Executivo (CETREDE), 
martha.andrade@embrapa.br. 1,2,3 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Meio-Norte.

Diêgo Sávio Vasconcelos de Oliveira1, Francisco Gustavo Carvalho de Sousa2, Martha Emília Soares de Morais Andrade3

INTRODUÇÃO

METODOLOGIA E RESULTADO

CONCLUSÃO

REFERÊNCIA

Esse estudo é um relato qualitativo da elaboração do PGRS da Embrapa Meio-Norte, caracterizado como um estudo de caso, particular 
e pesquisa descritiva. 

Etapas de elaboração do PGRS na Embrapa Meio-Norte em 2018.
1. Formação do Comitê Local de Sustentabilidade.
2. Diagnóstico (qualitativo e quantitativo) da geração de resíduos em todos os setores da empresa. 
3. Classificação dos resíduos produzidos de acordo com a NBR 10.004/2004, CONAMA n.º 358/2005, ANVISA 306/2004 
      e ANVISA 222/2018.
4. Compilação dos processos de gestão de resíduos (identificação, segregação, transporte, armazenamento, tratamento
      e destinação final) que já existiam na unidade. 
5. Estabelecimento de metas de minimização de resíduos gerados, de ações preventivas e corretivas e das responsabilidades.
6. Avaliação da conformidade à legislação vigente do Estado e Município.
7. Elaboração do PGRS conforme o modelo preliminar proposto para todas as UDs.
8. Submissão da primeira versão do PGRS à sede da Embrapa em Brasília.
9. Fase de correções e reenvio da segunda versão à sede da Embrapa em Brasília.
10. Aprovação do PGRS pela sede da Embrapa em Brasília.
11. Homologação do PGRS da Embrapa Meio-Norte pela Chefia-Geral da unidade.

• A implantação do PGRS na Embrapa Meio-Norte permitiu que vários processos de gerenciamento dos resíduos sólidos fossem mais 
efetivos na organização.

• O compromisso da alta administração da empresa com a gestão dos resíduos e a instituição de um Comitê Local de Sustentabilidade 
foram condições necessárias para o sucesso na implantação do PGRS na unidade.

• Tão importante quanto a elaboração e implantação do PGRS será o cumprimento das metas propostas e o atendimento dessas, irá 
promover um comportamento organizacional de produção e consumo sustentável.

ANVISA. Resolução - RDC nº 222, de 28 de março de 2018. Dispõe sobre a regulamentação das boas práticas de gerenciamento dos resíduos 
de serviços de saúde. 2018. 
ANVISA. Resolução - RDC nº 306, de 7 de dezembro de 2004. Dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços 
de saúde. 2004. 
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Guia para a elaboração dos Planos de Gestão de Resíduos Sólidos. Brasília, DF, 2011.
ABNT.  NBR 10004: resíduos sólidos: classificação. Rio de Janeiro, 2004. 71 p.
BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 2010. 
BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 358, de 29 de abril de 2005. Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos 
resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. 2005.



GESTÃO PARTICIPATIVA: DESAFIOS ENFRENTADOS EM UMA 

ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL EM 

TERESINA-PI 
Francisca Eliláne Gomes Rosa 

UFPI: elilanegomes.82@gmail.com                     

 Ionara Campelo Costa 

UFPI: ionaracampelo@gmail.com 

Evandro Pereira Rosa da Silva 

UFPI: evandro263@hotmail.com 

Objetivo 

Material e métodos 

Conclusão 

Referências 

Tipo de 
pesquisa 

• Pesquisa de campo de natureza qualitativa (DENZIN; 
LINCOLN, 2006). 

• Bibliográfica Libâneo (2001, 2008),  Paro (2006), Veiga (2009) 
entre outros.: 

Coleta de 
dados 

• Observação não participante (MARCONI; LAKATOS,2013). 

• Entrevistas semiestruturada (MINAYO, 2007). 

Partícipes 

•  Diretor 

• Coordenadora pedagógica 

Analisar o sistema de organização e gestão da educação no contexto de 

uma instituição pública de Teresina-PI. 

 

Introdução 
Em uma concepção de gestão participativa se espera que o gestor (fig.01) 

tenha ciência do seu papel administrativo, evite a centralização de poder e o 

autoritarismo. No entanto, conte com a parceria de todos os profissionais da 

escola (HORA, 2010). 

Resultados 

A gestão na instituição pública tanto no corpo administrativo e 

pedagógico, buscava dentro das possibilidades, fomentar ações 

programáticas que suprisse as carências por parte do poder público. 

Partindo disso, a relação que se estabelece entre profissionais de 

educação e o gestor da instituição pública parece exercer uma gestão 

Democrática-participativa. 

Fonte: Google Imagem 

Figura 01-Reunião da coordenação com a representante da SEDUC 

Gráfico 01- Metodologia da pesquisa 

Gráfico 02- Organização da gestão na instituição de ensino 

DENZIN, N. K. e LINCOLN, Y. S et (Org.) . Introdução: a disciplina e a prática da 

pesquisa qualitativa. In: DENZIN, N. K. e LINCOLN, Y. S.. O planejamento da 

pesquisa qualitativa: teorias e abordagens. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. p. 15-41.  

  

HORA, Dinair Leal da. Gestão dos sistemas educacionais: Modelo e práticas exercidas 

na Baixada Fluminense. RBPAE. Goiânia. Vol. 26, n. 3.  p.565-581, Set/dez, 2010. 

Disponível em: < https://seer.ufrgs.br/index.php/rbpae/article/view/19799 >. Acesso em: 

10 Out. 2018. 

  

LIBÂNEO, José Carlos. O sistema e organização escolar–Teoria e prática. Goiânia. 4ª 

ed, Alternativa, 2001.  

 

 LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 5. ed. Goiânia: 

Cortez, 2008. 

 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica. 6. ed. 

São Paulo: Atlas, 2011. 

  

MINAYO, M.C.S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São 

Paulo: Hucitec, 2007. 

  

PARO, Vitor Henrique. Administração escolar: Introdução crítica. 14 Ed. São Paulo: 

Cortez, 2006. 

  

VEIGA, Passos Alencastro. Projeto Politico Pedagógico e gestão democrática: Novos 

marcos para a educação de qualidade. Revista retratos da escola, Brasília, v.3, n. 4, 2009. 

  

 A gestão se configura como a forma de gerenciar, administrar de acordo 

com os objetivos estabelecidos, sobretudo, cumprir com a função social da 

escola. Uma vez que, a escola é responsável em garantir padrões de qualidade  

(LIBÂNEO et al 2003; HORA, 2010). 

EIXO TEMÁTICO: GESTÃO PARTICIPATIVA 
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CIBERPARTICIPAÇÃO: um estudo sobre a participação popular digital 
por meio do aplicativo Colab 

 

INTRODUÇÃO 

O Colab é um espaço participativo digital que aproxima o cidadão do Poder 

Público Municipal permitindo utilizar esse aplicativo para informar problemas 

sociais em sua localidade ou propor sugestões de melhorias sociais. 

Em tempos de massificação do acesso à internet, surge a necessidade de 

construir inovações institucionais capazes de estender o processo 

democrático à sociedade, abrindo canais de participação para setores da 

população que historicamente não tiveram voz na definição das políticas 

públicas nem controle das ações do Estado. 

O presente estudo analisa o perfil dos participantes do Colab quanto ao 

gênero e a faixa etária a fim de identificar se essa participação digital sofre 

dos problemas encontrados na democracia representativa, quais sejam, a 

desigualdade participativa de gênero e o baixo engajamento cívico dos 

jovens. 

 
OBJETIVO 

O objetivo é identificar, de forma preliminar, se a participação popular em 

plataformas digitais, ambientes democráticos e com participação livre para 

todos os gêneros e faixas etárias, refletem as mesmas limitações que hoje 

enfrenta a democracia representativa, quais sejam, o baixo índice de 

interação dos jovens e a baixa incorporação das mulheres em espaços 

políticos  

METODOLOGIA 

A análise quantitativa descritiva ocorreu a partir da extração de dados do 

aplicativo Colab de 15 cidades com maior número de participantes no 

Colab: São Paulo, Curitiba, Niterói, Porto Alegre, Recife, Campinas, 

Teresina, Pelotas, Santos, Belo Horizonte, Natal, Juiz de Fora, Brasília, 

Contagem e Salvador. Foram analisados o perfil dos participantes quanto a 

faixa etária e gênero de cada cidade e comparado com os dados estatístico 

do IBGE da população de cada cidade estudada.  

 

 

 

Os resultados indicam, preliminarmente, que a maioria das cidades 

brasileiras analisadas apresenta a participação digital no Colab com os 

problemas encontrados na democracia representativa. Isto porque, 

conforme os dados do Colab, a ciberparticipação dominante é dos homens 

adultos com idades entre 30 a 49 anos. Ou seja, apesar de existir um 

espaço participativo digital livre para todos, independentemente de sexo ou 

idade, a participação efetiva é tímida quando se trata dos jovens e das 

mulheres.  

 

CONCLUSÃO 
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RESULTADOS PRELIMINARES 

  

CIDADES 

PARTICIPAÇÃO NO COLAB 

POR GÊNERO 

PERCENTUAIS DE 

HABITANTES POR GÊNERO 

(IBGE) 

HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES 

Santos 84,2 % 13% 49% 51% 

Teresina 82,4 % 16,9% 49% 51% 

Juiz de Fora 81 % 18,9% 47,3% 52,7% 

Natal 80,2 % 19,1% 47% 53% 

Niterói 79,1 % 20,3% 46% 54% 

Contagem 78,9 % 21,1% 49% 51% 

Recife 78,6 % 21,1% 46% 54% 

Curitiba 77,4 % 22,5% 48% 52% 

Campinas 76,1 % 23,2% 48% 52% 

Porto Alegre 74,8 % 24% 46% 57% 

Pelotas 71,7 % 27,8% 47% 53% 

São Paulo 66,2 % 33,7% 47,4% 52,6% 

Brasília 63,7 % 36,3% 47,9% 52,1% 

Salvador 55,3 % 44,7% 46,7% 53,3% 

Belo 

Horizonte 

48,4 % 40,5% 46,8% 53,1% 

Tabela 1 – Percentual da participação digital por gênero e de habitantes por gênero 

Fonte: Autora com base nos dados do Colab e do IBGE (2018) 

  

CIDADES 

PERCENTUAL PARTICIPATIVO POR FAIXA 

ETÁRIA 

TOTAL  

POR FAIXA ETÁRIA 

   <19    20-29 30-39 40-49     <50 JOVENS ADULTOS 

Belo 

Horizonte 

  0   57,8 

  
   4,6 3,3 4,3 57,8 42,8 

Brasília 1  37,1 16,6 16,5 28,7 38,1 61,9 

Pelotas 1 20    43,7       18,1    17,2          20      80 

São Paulo 0  15,7   26,7 31,7 25,8 15,7 84,3 

Campinas 3 14,7   33,3     26,1 22,8 17,7 82,3 

Niterói 0,1 13 32    27,8 27,1 13,1 86,9 

Natal 1,5 8,8   41,7  19 29 10,3 89,7 

Porto 

Alegre 

0,9 8,9   35,1       32,8 22,2 9,8 90,2 

Teresina 0,5 9  51,4       28,8 10,3 9,5 90,5 

Curitiba 0,2 8,6   41,2  34,1 15,9 8,8 91,2 

Juiz de 

Fora 

0,3 7,8   51,5  18,6 21,8 8,1 91,9 

Recife 0,1 6,8   36,6       30,2 26,3 6,9 93,1 

Salvador 0 6,4   30,6       12,1 51 6,4 93,6 

Contagem 0 5,9   41,2       52,9 0 5,9 94,1 

Santos 0,3  4,4   61,6       20,6 13,1 4,7 95,3 

Tabela 2 – Percentual da participação por faixa etária 

Fonte: Autora com base nos dados do Colab e do IBGE (2018) 



FERRAMENTA DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO 
DO ORÇAMENTO DA EMBRAPA MEIO-NORTE

INTRODUÇÃO
•	Aprovação	dos	projetos	de	pesquisa	por	meio	do	Tesouro	e	de	fontes	externas;
•	Repasse	dos	recursos	do	Tesouro	por	meio	de	notas	de	crédito	no	SIAFI;
•	Distribuição	 do	 orçamento	 para	 as	 atividades	 de	 pesquisa	 dos	 projetos	
aprovados	 por	 meio	 do	 Sistema	 de	 Gerenciamento	 da	 Programação	 da	
Embrapa	–	IDEARE;
•	Relatórios	 de	 acompanhamento	 da	 execução	 do	 recurso	 fornecidos	 pelo	
Sistema	Administrativo	de	Gestão	da	Unidade	–	SAGU;

OBJETIVOS
•	Apresentar	como	é	feito	o	gerenciamento	do	orçamento	pela	Embrapa	Meio-Norte;

MATERIAL E MÉTODOS
SISTEMA	IDEARE	–	Sistema	de	gerenciamento	da	programação	da	Embrapa
No	 IDEARE	 o	 recurso	 orçamentário	 da	 nota	 de	 crédito	 é	 distribuído	 por	
atividades	conforme	a	programação	dos	projetos	de	pesquisa.	

RESULTADOS
Os	responsáveis	pelas	atividades	possuem	login	e	senha	no	SAGU	que	lhes	
permite	consultar	em	tempo	real	a	execução	do	recurso	de	sua	responsabilidade.	
O	 SAGU	 apresenta	 relatório	 das	 receitas,	 despesas	 e	 do	 saldo	 de	 cada	
atividade,	proporcionando	melhor	acompanhamento	e	planejamento	por	parte	
dos	pesquisadores.	

Sagu – Sistema Administrativo de gestão da Unidade
À	medida	que	os	recursos	são	liberados	e			executados	(dotações,	transferências	
e	 empenhos),	 os	 dados	 são	 inseridos	 no	 Sistema	 Sagu	 –	 Sistema	 de	
Gerenciamento	do	Recurso	Orçamentário	possibilitando	o	acompanhamento	
da	execução	orçamentária	pelos	responsáveis,	através	de	extratos	disponíveis	
no	SAGU.

CONCLUSÃO
Diante	do	exposto,	conclui-se	pelo	atendimento,	por	parte	da	Embrapa,	dos	
princípios	da	transparência	e	da	eficiência	da	administração	pública,	no	que	
se	 refere	à	execução	do	orçamento	dos	projetos	de	pesquisa.	A	demanda	
por	uma	ferramenta	de	controle	e	acompanhamento	dos	recursos	é	unânime	
entre	os	envolvidos	nos	projetos.	

REFERÊNCIAS
BRASIL.	 Ministério	 da	 Fazenda.	 Secretaria	 do	 Tesouro	 Nacional.	Manual 
SIAFI: módulo	de	treinamento:	roteiro	para	integração	plena	ao	SIAFI.	Brasília,	
DF,	2009.	118	p.	Disponível	em:	<http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/
pdf/020000/021000/021002>.	Acesso	em:	3	set.	2018.

FEIJÓ,	P.	H.;	PINTO,	L.	F.;	MOTA,	F.	G.	L.	Curso SIAFI:	uma	abordagem	
prática	da	execução	orçamentária	e	financeira.	2.	ed.	Brasília,	DF,	2008.

MORO,	R.	F.	H.	O que você precisa saber sobre transparência pública.	
Florianópolis:	 E-Gestão	 Pública,	 2018.	 Disponível	 em:	 <http://www.e-
gestaopublica.com.br/o-que-voce-precisa-saber-transparencia-publica>.	
Acesso	em:	3	set.	2018.

Planilha Eletrônica Excel – Saldos das atividades
A	planilha	serve	principalmente	para	conferência	das	informações	inseridas	
no	SAGU	e	conciliação	com	a	conta	do	Siafi	-	622110000	–	Crédito	disponível,	

1Analista	da	Embrapa	Meio-Norte,	Av.	Duque	de	Caxias	5.650,	Teresina	PI,	marcos.melo@embrapa.br,	ana.rios@embrapa.br

Marcos Alceu Silva Melo1; Ana Cláudia Carvalho Pacheco Rios1





Categoria 
Quantidade de 

membros titulares 

Representantes de pais de alunos das Escolas Públicas 

Municipais/ Conselhos Escolares. 

02 

Representante de pais de alunos das Escolas Privadas de 

Educação Infantil. 

01 

Representantes dos professores de Educação Básica 

Pública/ SEMEC. 

02 

Representante dos professores de Educação Básica 

Pública/ SINDSERM. 

01 

Representante dos Diretores das Escolas Públicas 

Municipais. 

01 

Representante de estudantes da Educação Pública/ 

FEJEPI. 

01 

Representante de estudantes da Educação Pública/ UMES. 01 

Representante do Conselho Tutelar. 01 

Representantes do Poder Executivo Municipal. 02 

Representantes do Poder Executivo Municipal/ SEMEC. 02 

Representante de Universidade ou Faculdade de 

Educação/ UFPI. 

01 

Representante dos Trabalhadores em Educação das 

Escolas Privadas em Educação Infantil/ SINPRO-PI. 

01 

Representante dos Servidores Técnico-administrativos das 

Escolas Públicas Municipais/ SINDSERM. 

01 

Representante das Entidades Representativas de 

Mantenedoras de Estab. de Ensino/ SINEPE-PI.  

01 

GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA NO MUNICÍPIO 

DE TERESINA: UM ESTUDO DE CASO NO CONSELHO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

SOUSA, M. P. M.1 

 

 

 

 

 A organização da participação da sociedade civil na gestão e no 

controle das políticas públicas se deu a partir do processo de 

redemocratização através da concretização da Constituição Federal de 

1988 que, ao estabelecer uma legislação participativa, incluiu novos 

direitos cidadãos e alterou a condição político-administrativa das 

unidades federativas e viabilizou a institucionalização de espaços de 

gestão democrática. Entre as várias formas de participação, estão os 

planos diretores municipais, os conselhos e os orçamentos 

participativos.  

 A partir de práticas horizontais de participação e negociação, as 

instituições participativas centralizam no potencial democratizante da 

inclusão de novos atores e novas temáticas nos processos políticos 

desses espaços. A comunicação entre governo e sociedade civil 

promovido por esses espaços era visto como um meio para, em última 

instância, promover um aprendizado democrático e proporcionar 

maior eficácia à gestão das políticas públicas. 

 

 

 

• AVRITZER, Leonardo. Efetividade das instituições participativas no 

Brasil: estratégias de avaliação. Vol. 7, pág. 13, 2011.  

•CUNHA, Eleonora S. M. A Efetividade deliberativa: estudo comparado de 

Conselhos Municipais de Assistência Social (1997/2006). Pág. 32, 2009. 

•SALLES, Helena da M. Gestão democrática e participativa. 2ª ed, pág. 13, 

2012.  

 
 

A problemática do funcionamento dos conselhos municipais é 

resultado do processo, ainda em construção, de novas formas de 

fazer política, que implica em uma ressignificação do poder local 

como mobilizador das mudanças sociais, por via das novas formas de 

participação e organização popular. 

 

1Núcleo de Educação a Distância – NEAD da Universidade Estadual do Piauí – UESPI 

Campus Torquato Neto – Teresina - PI 

e-mail: mirvenia@hotmail.com 

 

 

 

 
INTRODUÇÃO: 

MATERIAL E MÉTODOS: 

OBJETIVO: 

CONCLUSÕES: 

REFERÊNCIA: 

 A presente pesquisa é classificada, quanto aos objetivos, como 

exploratória por auxiliar no aumento do entendimento do problema, 

uma vez que esta tem como finalidade a constatação da participação 

da sociedade civil nas instituições públicas. 

 Quanto aos procedimentos, a metodologia utilizada nesta 

pesquisa caracteriza-se como bibliográfica e documental. A pesquisa 

bibliográfica se deu através da consulta em artigos científicos, 

monografias, livros e na internet, e a documental foi mediante busca 

de informações na Constituição Federal de 1988 e o Regimento 

Interno do CME de Teresina.  

 

Quadro 1: Composição do CME de Teresina. 

 Investigar a prática exercida pelo Conselho Municipal de 

Educação de Teresina-PI, avaliando o processo participativo para a 

gestão da educação pública.   

RESULTADOS:  

  Percebe-se que o CME de Teresina-PI é uma nova esfera pública 

partilhada entre Estado e Sociedade que funciona a partir da 

concepção de partilha de poder, no interior das quais a agenda 

fundamental é voltada ao fortalecimento dos direitos de cidadania. 

 



POLÍTICA AMBIENTAL: PROTOCOLO VERDE  E O CERRADO
Edson Chaves Ferreira, Fundação Municipal de Saúde, E-mail: eddsonchaves@gmail.com

Denise Alves Sales, Universidade Federal do Piauí, E-mail: denisealves007@gmail.com
Maria do Socorro Lira Monteiro (In Memoriam), Universidade Federal do Piauí

INTRODUÇÃO
O Protocolo Verde é um documento firmado entre o Governo Federal através dos Ministros e bancos oficiais brasileiros, incorporando a
variável ambiental na gestão e concessão de crédito oficial e benefícios fiscais, tendo como objetivo a criação de mecanismos que evitem a
alocação de recursos em atividades econômicas prejudiciais ao meio ambiente (SEIFFERT, 2007).
A ocupação do cerrado piauiense iniciou nos anos 1970, mediante a implantação de megaprojetos de reflorestamento de caju e pecuária,
estimulados por programas institucionais, como o Fundo de Investimentos do Nordeste (FINOR-Agropecuário) e o Fundo de Investimentos
Setoriais (FISET) (AGUIAR e MONTEIRO, 2007).

OBJETIVO
Investigar o papel dos Bancos do Brasil (BB) e do Nordeste do Brasil (BNB) com respeito à sustentabilidade, particularmente, quanto à
implementação do Protocolo Verde, como política de gestão ambiental para o financiamento da agropecuária de Uruçuí e de Bom Jesus.

MATERIAL E MÉTODOS
Levantamento bibliográfico, estatístico e pesquisa de pesquisa de campo com a aplicação de formulários semiabertos junto ao BB e ao BNB,
por disponibilizarem linhas de crédito para os empreendimentos agropecuários dos municípios sob análise e às empresas agropecuárias por
meio de amostra não probabilística por acessibilidade.

RESULTADOS
• A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) – Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981: Licenciamento ambiental e padrões do CONAMA
• Protocolo Verde, de 29 de maio de 1995 – Guia interno para operações de crédito: Carta de Princípios
• Protocolo de Intenções pela Responsabilidade Socioambiental de 2008 – Novo Protocolo Verde: políticas e práticas (LEAL, 2010)
O Banco do Nordeste do Brasil
• Departamento de Gestão Ambiental: checklist online
• Licenciamento ambiental e o Zoneamento Ecológico
• Conscientização ambiental interna na Instituição
O Banco do Brasil
• O Protocolo Verde concilia desenvolvimento e crescimento econômico
• O Crédito Rural sustentável
• O licenciamento ambiental e averbação da Reserva Legal
• Ações avaliativas e corretivas, tais como desclassificação do empreendimento, prazo de carência e antecipação do vencimento
• Agregação de práticas sustentáveis interna na Instituição
Os empreendimentos agropecuários
• Baixo nível de noção da legislação ambiental:  Uruçuí (25,0% PNMA, 12,5% PV); Bom Jesus (27,3% PNMA, 9,1% PV)
• Não distinguiam cláusulas do Protocolo Verde: Uruçuí (100%); Bom Jesus (100%)
• Apresentaram licenciamento ambiental e averbação da Reserva Legal  junto às IFs: Uruçuí (50%); Bom Jesus (54,5%)
• Empreendimentos fiscalizados pelas IFs: Uruçuí (37,5%); Bom Jesus (63,6%)

CONCLUSÃO
Atuação preventiva do BB e BNB para implantação do Protocolo Verde da análise inicial à efetivação dos projetos
Operacionalização cotidiana relativamente eficaz dada a predominância no âmbito interno das instituições financeiras
Condicionantes ambientais para a concessão de créditos alicerçados na PNMA

REFERÊNCIAS
AGUIAR, T. de J. de; MONTEIRO, M. do S. L. Agricultura moderna e desenvolvimento sustentável no cerrado piauiense. In: LOPES, W. G. R. et 
al. Cerrado piauiense: uma visão multidisciplinar. V. 2. Teresina: EDUFPI, 2007. p. 53- 76.
LEAL, M. G. de S. B. A responsabilidade socioambiental do Banco do Nordeste do Brasil no contexto do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar no Piauí. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente).
Universidade Federal do Piauí. Teresina, 2010.
SEIFFERT, M. E. B. Gestão ambiental: instrumentos, esferas de ação e educação ambiental. São Paulo: Atlas, 2007.
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO HUMANO: 
CASO DA EMBRAPA MEIO-NORTE

INTRODUÇÃO 
A Embrapa utilizou por mais de 20 anos o Sistema de Planejamento, 
Acompanhamento e Avaliação dos Resultados do Trabalho Individual – 
SAAD  com a finalidade de fazer “análise e o acompanhamento sistemático 
do desempenho do profissional, em função das atividades que realiza, das 
metas estabelecidas, dos resultados alcançados e do seu potencial de 
desenvolvimento” (DIAS et al, 2015). Atualmente, a Gestão do Desempenho 
Institucional é orientada, expressa e medida por resultados entregues, 
produto, serviço ou tecnologia gerada, que são alcançados por uma equipe 
específica de empregados. O nome do processo vigente é Modelo Integrado 
de Gestão de Desempenho da Embrapa: Institucional, Programático e de 
Equipes – Integro, orientado para considerar os resultados alcançados 
pelas equipes, formadas em função da agenda institucional da Unidade, 
que contempla ações gerenciais e setoriais, e está em consonância com 
Agenda Institucional.
O objetivo deste estudo foi apresentar o sistema atual de Gestão de 
Desempenho Profissional na Embrapa relacionados ao alcance de resultados 
da Empresa em prol da sociedade brasileira.

DESENVOLVIMENTO
Esse estudo é um relato da elaboração do modelo de avaliação individual da 
Embrapa Meio-Norte, é caracterizado como um estudo de caso, particular 
e de pesquisa descritiva, pois descreve as especificidades do processo 
realizado na Embrapa Meio-Norte.  
As bases da proposição da Avaliação de Desempenho Individual dos 
Empregados da Embrapa Meio-Norte têm o novo enfoque estabelecido nos 
seguintes aspectos: 
1. Agrupamentos – similaridades e complexidades dos resultados  
2. Parâmetros da Avaliação/Indicadores/Pesos 
3. Avaliação de Contribuição Técnica – Formulário Base
4. Objetos de Entrega – contribuições do empregado na Agenda Institucional
5. Avaliação de Competências Comportamentais: Trabalho em Equipe;  

Flexibilidade e Iniciativa/Liderança
6. Sistemática de Acompanhamento
7. Memorial de Contribuição Técnica (empregados nos cargos de Analista e 

Pesquisador)
MEMORIAL

Forma de avaliação do empregado, realizada por meio de documento escrito, 
por ele elaborado, no qual relaciona os indicadores definidos para o qual 
participa, aos resultados alcançados, conforme participação na agenda 
institucional” (Item 4.19 da Norma 037.009.003.001)

PLANILHA ELETRÔNICA
Todo o processo de avaliação será conduzido através de planilha eletrônica 
que permitirá ao supervisor/gestor planejar, acompanhar, avaliar e gerar 
relatórios de sua equipe, bem como ao empregado fazer seu planejamento, 
visualizar o seu acompanhamento, a avaliação, gerar e imprimir os seus 
relatórios. 

Formulário de Avaliação de Competências Comportamentais
Empregados (as)/gestores: Trabalho em Equipe, Flexibilidade, Iniciativa / Liderança 

1Graduanda em Administração (UNIP), Embrapa Meio-Norte, Teresina, PI. roberta.martins@embrapa.br
2Licenciatura em filosofia (UFPI), Licenciatura em Pedagogia (UFPI), Embrapa Meio-Norte, Teresina, PI. maria.teixeira-lira@embrapa.br

Roberta Martins Amorim1, Maria das Graças Teixeira de Lira2

OBJETO DE ENTREGA – DEMANDA DA CHEFIA

Participação 
de trabalho 

de 
Comissão/

Comitê 
Permanente

2

Documento que permita 
confirmar e comprovar a 

designação (ordem de serviço 
ou portaria) e a participação na 

Comissão/Comitê Permanente  
(Ex. CIEst, CIPA, CEUA, CLP, 
Licitação, CLPI, CLSI, CLS, 

CGLab, CLP, CCOeQVT, etc.)
AVALIAÇÃO ÚNICA

Empregados
Até 10 (presidente)
Até 6 (secretário)
Até 5 (membro)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A avaliação de desempenho individual, em nível micro tem como objetivo 
verificar a contribuição de cada empregado para o desempenho da Unidade, 
dentro do alcance dos resultados e sua relação com a forma de realizar 
o trabalho, expresso por meio de seus comportamentos e contribuições 
técnicas, favorecendo a identificação de lacunas e potencialidades, de modo 
a aprimorar o alcance dos resultados da Agenda Institucional, refletidas por 
todas as agendas individuais (manual de procedimentos).
Integro e Avaliação de Desempenho Individual se relacionam diante do 
conceito de equipe de Machado (1998). Nesse contexto, a agenda individual 
de cada empregado decorre do vínculo com os resultados estabelecidos 
pela Unidade. É justamente esse o aspecto fundamental que torna diferente 
o modelo atual dos que já estiveram em vigor na Empresa.

REFERÊNCIAS 
DIAS, A. L. et al. Passo a Passo do Modelo de Gestão de Desempenho 
Profissional da Embrapa - SAAD. 3ª ed. Revisada, 2015. 85 pg.
EMBRAPA. Resolução do Conselho Administrativo nº 162, de 16 de agosto de 
2017. Aprova a Norma 037.009.003.001/2017 que regulamenta o processo 
de Avaliação de Desempenho Individual.
Machado, M. (1998). Equipes de trabalho: sua efetividade e seus preditores. 
Dissertação de mestrado não-publicada, Instituto de Psicologia, Universidade 
de Brasília. 
EMBRAPA. Manual de Procedimentos. Avaliação de Desempenho Individual 
– disponibilizado pela Gerência de Gestão de Pessoas – GGP/Sede. Versão 
atualizada.
EMBRAPA. Resolução do Conselho Administrativo nº 145, de 28 de julho 
de 2014. Aprova a Norma nº 037.001.006, que cria o Modelo Integrado 
de Gestão de Desempenho da Embrapa: Institucional, Programático e de 
Equipes – INTEGRO. Boletim de Comunicação Administrativa nº 35/2014.

MEMORIAL DE CONTRIBUIÇÃO TÉCNICA
Exemplo 

Ao longo de 2018, minha agenda individual esteve orientada para o alcance dos 
resultados das Ações Gerencial X e Y. D  urante a execução dos resultados ação gerencial 
X, meus conhecimentos no software Excel foram fundamentais para a realização das 
análises e a elaboração dos relatórios que subsidiaram a implantação do novo processo. 
Agora ele conta com a análise de séries históricas que permitem a tomada de decisão 
sobre o processo para os próximos anos. Além disso, a participação no curso Z permitiu 
que eu sugerisse e incorporasse novos controles ao processo. Esses novos controles 
permitem a identificação de erros de lançamento, que diminuirão o risco de retrabalho 
e devoluções.
Já com relação à execução da Ação Gerencial Y... (continua)



ANÁLISE SOBRE AS LEIS 12.527/2011 E 13.460/2017 E A PARTICIPAÇÃO DO 

CIDADÃO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Autora: Sabrina Gislana Costa da Cunha – Acadêmica de Direito  - UniFacema

Orientador: Prof. Msc. Bruno Bandeira de Vasconcelos

Eixo temático: Controle, Transparência e Eficiência.

Os princípios expostos no artigo 37 da

Constituição Federal de 1988 são importantes para a

análise e servem como limites para a atuação estatal.

Considera-se que os princípios da publicidade e da

eficiência, estando expostos em legislações como as

leis nº12.527/2011 nº13.460/2017, são importantes

ferramentas para o cidadão ter ciência, fiscalização e

controlo sobre a atuação do Estado.

Assim, analisar-se-á as leis 12.527/2011 e

13.460/2017 e o papel do cidadão perante a

Administração Pública.

I) INTRODUÇÃO

II) PROBLEMA DE PESQUISA

Diante do exposto, questiona-se, a lei de acesso

a informação (leis nº12.527/2011) está ajudando o

cidadão a fiscalizar a atividade estatal? Como está a

atuação do cidadão perante a atuação das atividades

Estatais? Com o advento da lei 13.460/2017 o que

mais é garantido aos usuários dos serviços prestados

pela administração pública?

III) OBJETIVOS

A) Explanar sobre a lei de acesso a informação (lei

12.527/2011). B) Analisar o exposto na lei

13.460/2017 que trata sobre os direitos dos usuários

dos serviços prestados pela administração pública. C)

Compreender as perspectivas adotadas pela legislação

vigente sobre a participação do cidadão, como usuário

do serviço, nas atividades da administração pública.

IV) METODOLOGIA

Metodologicamente, a pesquisa se dará sob o

método qualitativo de análise de dados, tendo em

vista, que será feita uma abordagem teórica sobre as

leis 12.527/2011 e 13.460/2017. A pesquisa foi

realizada preponderantemente através de obras

bibliográficas, com a leitura de doutrinas e na

legislação.

V) RESULTADOSALCANÇADOS

A lei 12.527/2011, também camada de “Lei

de Acesso à Informação”, dá ao cidadão o direito de

requisitar dos poderes públicos informações de seu

interesse particular ou geral, que deverão ser

fornecidos de maneira rápida, sob pena de

responsabilização dos Poderes Públicos.

Assim, com essa lei busca-se alcançar mais

ainda a transparência na medida em que permite ao

cidadão, classificado de acordo com Harrison Leite

(2016) como “verdadeiro dono da coisa pública”, a

obtenção de informações a respeito da atuação da

administração pública e dos gastos públicos, com o

fim de controlar a atividade estatal.

A Lei 13.460/2017 trata sobre participação,

proteção e defesa dos direitos do usuário dos

serviços públicos da administração pública. Nesse

sentido o artigo 8º da supracitada lei trata dos

deveres dos usuários e os artigos 9º e 10º abordam os

instrumentos para as “manifestações dos usuários de

serviços públicos”, abrindo destaque para ouvidorias

como forma de análise aperfeiçoamento do serviço.

Considera-se que o papel do cidadão deve ir

muito além do que um mero receptor dos serviços

públicos, pois o cidadão deve também ser um

fiscalizador e avaliador de como este serviço está

sendo prestado, para assim o interesse da

coletividade prevalecer e a sociedade conseguir

evoluir com a eficiência dos serviços. Observa-se

que se as ferramentas legais estão expostas, devendo

o cidadão estar vigilante, utilizando os meios

dispostos para avaliar a atuação do serviço público,

como por exemplo, utilizando mais assiduamente as

ouvidorias.
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