SEDPAC- GT Interconselhos

SEMINÁRIO DO FÓRUM
INTERCONSELHOS
set/ 2016

Preparação do Seminário pelo GT
Tarefas da Equipe: Caderno de Textos e Preparação da
Dinâmica
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Aline Ferreira Lins Lopes – Ouvidoria Saúde
/ Ouvidoria Geral do Estado
Ana Amélia Penido Oliveira – SubPAS/
SEDPAC (coordenadora)
Ana Patrícia Gusmão - CET
André de Oliveira Serretti – CONEDRU
Bruno Alves Chaves - CEAS
Conceição Aparecida Pereira Rezende –
Ouvidoria Saúde / Ouvidoria Geral do
Estado
Consolação Cifani da Conceição - CEAS
Daniel Anilton Duarte Marques – CET
Douglas Cabido - FOPEMIMPE
Gabriel Vieira Pereira - COIND
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

Joaquina Júlia Martins - CONSEA
José Antonio Ribeiro – CEDRAF/MG
Juliana Mello Cordeiro Chiari – SubPAS/ SEDPAC
Leonardo Soares Nader – SubDH/ SEDPAC
Leila Maria Bedeschi Costa – SubPAS/ SEDPAC
Maria Aparecida Miranda – CONSEA
Maria Izabel Lopes da Silveira – CONSFUNDEB
Nilce Araújo - CEAS
Nadiella de Souza Monteiro – PAA Familiar
Rafael Almeida de Oliveira – CET
Renato Siqueira - CETER
Suellen Nascimento dos Santos - CECOOP
Weslley Cantelmo - CONEDRU

Aspectos considerados na preparação
•
•
•
•
•

Público alvo – composição e número de pessoas
Custos da atividade – orçamento e divisão colaborativa
Metodologia - Objetivos, processos, dinâmicas e espaço
Temática dos debates - Caderno de Textos
Parcerias para realização do evento: espaço, deslocamento,
mobilização
• Preparação prévia:
 Reunião do Fórum;
 Agenda de visitas/ dinâmica de leitura

Público do Seminário
• Participantes por conselho: 6 (máximo)
• Participantes por colegiados/ comitês: 6
(máximo)
• Convidados do Movimento Social: 10
• Convidados da Assembléia Legislativa e
Fórum Regional de Governo: 34
• Entidades Mobilizadas até o momento: 29
• Entidades Totais: 43
 Total estimado: 270 participantes

Orçamento
• Gasto estimado com realização do evento: R$44,8 mil
• Parcerias para execução do evento
SEDPAC

Recursos orçamentários para:
alimentação, materiais de
consumo, palestrantesconvidados

SEBRAE

Espaço e equipamentos (cessão)

Conselhos

Diárias e deslocamento dos
respectivos participantes

Fórum Regional de Governo

Equipe de Sistematização

GT Interconselhos

Equipe de preparação,
coordenação e execução do evento

Cronograma
Atividades

Confecção Caderno de Textos
Diagramação e Impressão
Reunião Fórum Interconselhos
Construção da Metodologia
Mobilização dos Conselhos
Inscrições (02/11/16 a 18/11/16)
Seminário (30/11/16 a 02/12/16)
Publicação (30/12/16)
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Conceitos trabalhados/ princípios
 Participante como representante : porta-voz do acúmulo da
respectiva entidade durante todo o seminário;
 Composição de grupos favorecendo participação da entidade
no máximo de debates possíveis;
 Debates prévios para formulação de propostas;
 Textos provocativos enquanto sistematização de experiências
e formulações políticas;
 Metodologia participativa: leitura coletiva, todos responsáveis
pela sistematização, construção coletiva do conhecimento;
 Busca da construção do consenso em torno de questões
relevantes;
 Objetivo dos debates: construção de pautas coletivas nas
temáticas abordadas; planejamento de ações coletivas.

Estrutura Geral do Seminário
• Participantes: 272 pessoas, sendo 06 por conselho; 06 por colegiado; 20
convidados
• Local: Centro de Capacitação do SEBRAE
• Debate em grupo:
Textos provocativos preparados pelo Grupo de Trabalho

• 12 subgrupos para painel integrado
• Dias de atividade: 02 dias de semana, 8 h cada; abertura – 2h , noite
• Equipe:
– Coordenação política: Ana Penido (SUBPAS) + GT Interconselhos;
– Coordenação de execução: Aline, Leila, Nadiella
– Equipe de Sistematização: EPPGG´s (Fórum Regional de Governo) – 06 pessoas

• Financiamento ( R$ 44 mil):
-Local: parceria
-Diárias e deslocamento dos conselheiros: contrapartida dos conselhos
-Alimentação no evento, materiais de consumo e impressão de cadernos: orçamento
SEDPAC

Temática

Fluxo da atividade

Abertura Política
-Mesa com secretários(as) e
sociedade civil;

-Palestra (20 min) de
convidado(a): desafios da
democracia participativa;
experiência nacional de
Interconselhos;

Primeiro Dia de Seminário
-Manhã: trabalho em 6
grupos multiconselhos,
temáticos:

Segundo dia de Seminário

-Manhã: Plenária –
consensos e identificação de
(a) Construção da identidade temas polêmicos para
do grupo;
aprofundamento
-Espaço para intervenções da (b) Visão geral da temática. – Tarde: Planejamento inicial
Tarde – painel integrado,
plateia.
de ações (produção de
debate específico de um
material para GT e agenda
tema
Fórum)

Objetivos de cada dia
• 1º Dia (noite, plenária):
 Sentido Político do Fórum Interconselhos;
 Introdução à temática do Seminário: desafios da
democracia participativa.
• 2º Dia (manhã e tarde, grupos):
 Exercícios de construção de consensos – identidade
coletiva em torno da temática;
 Estudo aprofundado dos temas propostos;
 Debate e sugestões de prioridades para o Fórum.
3º Dia (manhã – plenária; tarde – grupos):
 Construção de consensos: prioridades de ação coletiva
 Encaminhamentos: processo inicial de planejamento das
ações

Preparação
• Escolha dos representantes para participar do Seminário:
processo deliberativo próprio de cada conselho;
• Processo de preparação: leitura do Caderno de Textos (todos
os temas); verificar oportunidade/ interesse de participação
do GT nas plenárias para apoiar processo;
• Âncoras dos debates: conselhos/ entidades envolvidos na
elaboração dos textos provocativos;
• Inscrições:
– SISEP: 02/11 a 18/11 (link será enviado ao secretário
executivo);
– Cada conselho é responsável por: inscrever seus
representantes, alocar os mesmos a cada temática e
informar nomes à SEDPAC.

