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PROGRAMA DA ESCOLA
DE GOVERNO DA
FUNDAÇÃO JOÃO
PINHEIRO 

A Escola de Governo da Fundação

João Pinheiro prepara pessoas 

para o enfrentamento dos desafios

constantes da administração pública,

oferecendo cursos e desenvolvendo

competências para liderar, articular,

gerir e pensar a ação governamental

e a gestão de forma estratégica e 

inovadora. 

A Fundação João Pinheiro (FJP)¹, 

entidade do Sistema Estadual de 

Planejamento de Minas Gerais, foi 

criada em 1969, com a finalidade de 

realizar projetos de pesquisa 

aplicada, consultoria, 

desenvolvimento de recursos 

humanos e ações de apoio técnico ao 

Sistema de Planejamento e demais 

sistemas operacionais 

de Minas Gerais nas áreas da 

administração pública e privada, 

economia, estudos históricos, 

culturais, sociais e políticos. A 

FJP tem como missão contribuir 

estrategicamente para efetividade 

das políticas públicas, interligando 

competências técnico-científicas e 

gestão governamental.

Como uma das diretorias da FJP, a 

Escola de Governo Professor Paulo 

Neves de Carvalho (EG) foi criada 

em 1992, tendo como finalidade o 

fortalecimento da administração 

pública, comprometida com a 

qualidade, a equidade e o respeito 

aos direitos do cidadão. 

Sua atuação na área de ensino é 

bastante ampla e diversificada, 

oferecendo cursos de formação 

em diferentes níveis: graduação, 

pós-graduação “lato sensu” 

(especialização) e “stricto sensu” 

(mestrado), além de um vasto 

programa de formação continuada de 

servidores públicos nas modalidades 

presencial e a distância (EaD). Além 

do ensino e das ações de extensão, 

a Escola de Governo desenvolve 

 A Fundação João Pinheiro é uma Fundação de Direito 
Público, sem fins lucrativos. Criada pela Lei Estadual nº.
5.399, em 12/12/1969, possui escritura pública lavrada
no Cartório do 1º Ofício de Nota de Belo Horizonte, à fl.
do livro 296.
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pesquisas e atividades relacionadas

ao campo das políticas públicas e

gestão governamental, orientadas

para a criação de Valor Público e para

a efetividade das ações dos governos,

sejam estes estaduais ou municipais. 

Os cursos são desenhados a partir 

das necessidades dos demandantes 

(sejam eles internos ou externos 

ao setor público), levando-se em 

consideração tanto os aspectos 

teóricos, quanto a aplicabilidade dos

conceitos e instrumentos trabalhados. 

O corpo docente é formado por 

profissionais com sólida formação 

acadêmica (especialistas, mestres e

doutores) e experiência profissional 

na administração pública. A formação 

multidisciplinar dos professores 

colaboradores possibilita que os 

cursos contemplem os conteúdos 

de forma consistente, abrangente e 

atual. 

No intuito de desenvolver mais uma

ação de produção e disseminação de

conhecimentos que reafirma a missão,

visão e valores institucionais, a Escola

de Governo da Fundação João

Pinheiro, por meio de sua Assessoria

em Projetos de Desenvolvimento de 

Pessoas, desenvolveu e coordenou,

entre outras ações, o Programa de

Desenvolvimento de Lideranças

Regionais (PDLR). O PDLR compõe

a frente de desenvolvimento do

Programa Transforma Minas, uma

iniciativa do Governo de Minas

Gerais para aperfeiçoar o modelo de

atração, seleção, desenvolvimento e

desempenho de profissionais para a

administração pública do Estado. O

Programa Transforma Minas é

coordenado pela Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão

de Minas Gerais (Seplag/MG). 

Além desse, a Assessoria tem

desenvolvido outros Programas de

Lideranças, como o Programa de

Desenvolvimento de Lideranças de

Minas Gerais (PDL/MG), O

Programa de Liderança e Gestão

Pública (PLG), O Programa de

Desenvolvimento de Gestores da

Secretaria de Estado de Educação

(PDG/SEE) e o Programa de

Desenvolvimento de Gestores

Escolares da Prefeitura de Belo

Horizonte (PDG/PBH).

Programa de Desenvolvimento de Lideranças Regionais
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Com início no ano de 2021, o 

Programa de Desenvolvimento de 

Lideranças Regionais formou mais 

de 108 lideranças regionais da 

Saúde, Educação, Meio Ambiente e

Desenvolvimento Social, distribuídos

em três turmas. O objetivo do 

Programa é desenvolver líderes 

para atuarem de forma inovadora 

e estratégica no âmbito regional do

setor público mineiro, munidos de 

conteúdo teórico e vivencial, capazes

de articular ações e trabalhar em 

rede para o alcance dos resultados

estratégicos. Para isso, o primeiro 

ciclo do PDLR promoveu uma 

formação de 76 horas no ano de 

2021, com conteúdos voltados para o

desenvolvimento de competências de

liderança e gestão, além de oficinas,

palestras e debates direcionados 

aos sistemas de atuação dos 

participantes. 

Os conteúdos mobilizados durante 

a formação estão relacionados 

às políticas públicas e a gestão 

governamental: de projeto; de 

processos; de equipes e pessoas; 

de conflitos e comunicação; e 

ferramentas de inovação. Dessa 

forma, foram trabalhados os 

fundamentos da gestão com 

orientação para resultados, 

orientação por processos com foco 

no contexto e visão institucional, 

principais funções gerenciais e de 

liderança e inovação. Além dos 

conteúdos técnicos e gerenciais, as

lideranças vivenciaram, de forma 

transversal ao conteúdo trabalhado,

uma etapa de identificação de um 

problema relacionado à realidade 

dos grupos constituídos e de 

construção de uma solução para 

estes desafios do setor público 

estadual. Os 14 grupos, formados de

maneira intersetorial, desenvolveram

soluções robustas e consistentes 

para os problemas delimitados, 

contemplando os diversos aspectos

trabalhados durante a formação de

competências. 

PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO DE
LIDERANÇAS REGIONAIS
(PDLR)
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A etapa vivencial buscou desenvolver as

lideranças envolvidas, estimulando-as a

colocar em prática os conhecimentos

alcançados, associados à experiência

profissional e à vivência, além de

estimular a utilização de metodologias e

ferramentas para construção da solução

e, assim, elaborar uma entrega efetiva

para as regionais e Secretarias de Estado

envolvidas.

Neste E-book estão sistematizadas as 14

propostas elaboradas pelos grupos para

solução dos desafios do setor 

público estadual identificados, com o

objetivo de estimular e facilitar

aimplementação das mesmas, ao longo 

do Momento Maker.

O Momento Maker do Programa de

Desenvolvimento de Lideranças

Regionais foi desenvolvido 

com o objetivo de incentivar que os

grupos refletissem sobre a teoria

aprendida nos módulos e 

avançassem para uma aplicação prática

voltada para realidade das regionais.

Desta forma, foi desenhado com

base no design thinking, uma

abordagem centrada no ser

humano, com 

foco na desconstrução de

problemas e criação de propostas

de solução, sempre promovendo a

empatia 

e a colaboração.

A partir dos valores e ferramentas

do design thinking, os grupos

percorreram um caminho de 

aprofundamento no contexto do

desafio para chegar às propostas

de transformação.

Um projeto completo percorre as

cinco fases da figura abaixo. Para

realização no Momento Maker

foram selecionadas as quatro

primeiras, com o desenvolvimento

da proposta a ser implementada

por cada equipe ao final do

programa.

Programa de Desenvolvimento de Lideranças Regionais
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Durante o alinhamento, foi realizado o

recorte do escopo temático a ser

trabalhado pelos grupos, sendo

traduzido na definição do desafio.

Além disso, foram mapeados os atores

envolvidos no contexto do desafio

selecionado.

Na fase de aproximação os grupos

realizaram uma imersão no contexto

do desafio. Se aproximaram 

dos usuários e demais atores e

levantaram informações (qualitativas e

quantitativas) para um breve 

diagnóstico. Nesta fase, foi importante

destacar a relevância do

preenchimento das ferramentas de 

inovação a partir de pesquisas com os

usuários (entrevistas, questionários,

observação) e não 

suposições sobre o seu

comportamento.

Depois do aprofundamento no

contexto do desafio, foi iniciado o

momento de cocriação, com a

geração 

e priorização de ideias de maneira

colaborativa e que atendessem às

necessidades dos usuários e

atores envolvidos.

Para finalizar, na fase de

experimentação, as ideias foram

agregadas e aprofundadas na

entrega final do 

Momento Maker, o CANVAS de

projetos inovadores.

As principais entregas realizadas

pelos grupos seguem na figura

abaixo.



A.O QUE É A
SOLUÇÃO?

 
B.COMO A
SOLUÇÃO
FUNCIONA?

PARA QUEM A
SOLUÇÃO É
DESTINADA?

QUAIS AS PRINCIPAIS
ENTREGAS NO
DESENVOLVIMENTO E
IMPLEMENTAÇÃO DA
SOLUÇÃO?

COMO A
SOLUÇÃO SERÁ
IMPLEMENTADA?

QUAL PROBLEMA
A SOLUÇÃO
BUSCA RESOLVER
E POR QUE ELA É
IMPORTANTE?

1.Atração e seleção de pessoas
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QUAIS OS
RECURSOS
MATERIAIS E
TECNOLÓGICOS
NECESSÁRIOS?

QUAIS OS PONTOS 
CRÍTICOS PARA A
IMPLEMENTAÇÃO
DA SOLUÇÃO?

DESCREVER AONDE SE QUER CHEGAR EM
TERMOS DE RESULTADOS E/OU MUDANÇA, COM
A IMPLEMENTAÇÃO DESTA PROPOSTA.
INFORMAR SE ESTA PROPOSTA FAZ PARTE DE
UM PROJETO MAIS AMPLO DE MUDANÇA DA
ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS.

QUAIS OS
PARCEIROS/ATORES
CHAVES PARA O
DESENVOLVIMENTO
E IMPLEMENTAÇÃO
DA SOLUÇÃO?
POR QUE SÃO
IMPORTANTES?

INVESTIMENTOS
NECESSÁRIOS
PARA
IMPLEMENTAÇÃO
DA SOLUÇÃO
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Diante do cenário de pandemia,

observando os efeitos negativos

ocasionados pelo momento de 

restrição social, o repentino 

crescimento de demandas 

exigiram entregas emergenciais 

e intempestivas e a necessidade

de adaptação abrupta do servidor

público sobre as novas formas 

de desenvolver o seu trabalho. 

Embasados pelo conteúdo teórico

ofertado pelo Programa de 

Desenvolvimento de Lideranças

Regionais, exercitando a nossa 

atuação como líderes inovadores,

focados em oportunizar de forma

estratégica, o fortalecimento da 

rede regional, através de um ‘novo 

jeito de ser e de fazer’ reforçando a 

consolidação de iniciativas eficientes,

inovadoras e eficazes que contribuirão

para a melhoria da qualidade do 

serviço público, além de contribuir 

com o crescimento profissional. Nesse

sentido, evidenciamos que a solução

do problema consiste no fomento 

do contínuo desenvolvimento 

de ferramentas, programas e 

boas práticas que viabilizem um 

ambiente de trabalho mais favorável 

à entrega de resultados, com 

eficiência e eficácia, preservando o 

equilíbrio emocional, estimulando 

ofazer criativo e a participação dos 

servidores.

Este ritmo de quase dois anos de 

exigente atenção sobre a qualidade 

de vida no trabalho, culminando na 

necessidade urgente de se ampliar 

ocampo de visão sobre as nuances

biopsicossociais que atingem o

servidor público, considerando o

contingenciamento de circunstâncias

adversas, possibilitou a nossa

imersão na busca da solução dos

Grupo 1: Como podemos
criar um ambiente de
trabalho mais favorável 
à entrega de resultados,
com eficiência e eficácia,
preservando o equilíbrio
emocional dos
servidores, em momento
de pandemia e pós
pandemia, garantindo a
entrega com qualidade
dos serviços públicos?
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seguintes problemas identificados: 

absenteísmo; procrastinação; 

esgotamento emocional e a falta 

de envolvimento do servidor com 

os problemas setoriais e de maior 

abrangência e ações que fortaleçam o

processo de promoção de pessoas e

talentos.

Nesta perspectiva, a nossa proposta 

de intervenção é a criação de uma 

comissão estratégica de Gestão 

de Pessoas, com representantes 

das unidades setoriais de Recursos 

Humanos de cada secretaria de 

governo e chefias, com perfil para 

desempenhar o papel de ponto focal. 

Vislumbrando o desenvolvimento de 

trabalhos planejados, escalonados 

e contínuos de acordo com as 

ferramentas, programas e boas 

práticas elaborados pela comissão e 

parceiros, com o objetivo de propiciar 

em um futuro próximo, um elevado 

grau de satisfação do servidor 

público do Estado de MG, criando um 

ambiente de trabalho harmonioso, 

com equilíbrio emocional e maior 

nível de prontidão dos servidores.

Programa de Desenvolvimento de Lideranças Regionais
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Cidadão usuário e servidores
públicos.

•Absenteísmo;
•procrastinação;
•falta de envolvimento do
servidor com os problemas
setoriais e de maior abrangência;
•falta de ações que fortaleçam o
processo de promoção de pessoas
e talentos; 
•servidores em esgotamento
emocional e/ou afastamento
funcional.

 A.Fomentar o contínuo
 desenvolvimento de ferramentas,
programas e boas práticas que 
viabilizem um ambiente de trabalho 
mais favorável a entrega de 
resultados, com eciência e ecácia, 
 que preserve o equilíbrio emocional e 
estimule o fazer criativo e participação 
dos servidores.
B.Criação de uma comissão estratégica
de Gestão de Pessoas com
representantes das unidades setoriais de
Recursos Humanos de cada Secretaria e
cheas que podem ser consideradas
como pontos focais.

Adesão dos órgãos aos
trabalhos da comissão.

•Guia de apresentação  e     
orientações da forma
operante da comissão;
•publicação do Decreto;
•comissão formada.

Elaboração e publicação de 
um decreto pela Seplag para 
criação e formalidades da 
comissão.
Os trabalhos da comissão 
devem ser planejados, 
escalonados e contínuo de
acordo com as ferramentas, 
programas e boas práticas 
criados e desenvolvidos pela 
comissão e/ou parceiros.

DESAFIO: Como podemos criar um ambiente de trabalho
mais favorável a entrega de resultados, com eciência e
ecácia, preservando o equilíbrio emocional dos servidores,
em momento de pandemia e pós pandemia, garantindo a
entrega com qualidade dos serviços públicos.

Grupo 1
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Para criação da
comissão 
não será necessário.

•Seplag;
•Sedese, SES, SEE,
SEMAD
•FJP
•Assembléia Legislativa.

•Recursos Humanos: servidores;
•recursos tecnológicos e
materiais disponíveis pelo
Estado.

Retomar a satisfação em ser
um servidor público do
Estado de MG, criando um
ambiente  de trabalho
harmonioso, com equilíbrio
emocional e maior nível de
prontidão dos servidores.
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A proposta desenvolvida consiste na

criação de estratégias para promover

oengajamento dos servidores das 

unidades regionais em relação aos

objetivos definidos pelas Secretarias

participantes em seu planejamento,

para que as entregas atendam às 

expectativas dos usuários de acordo

com as especificidades de cada

região. A partir da identificação de 

problemas em setores das unidades

regionais das Secretarias de Estado

de Educação, Saúde, Meio Ambiente

e Desenvolvimento Social e da 

promoção de ações de escuta ativa,

busca-se refletir sobre a percepção

dos servidores que atuam na ponta,

de modo a reduzir a distância entre 

as atividades realizadas e as definidas

pela área central, melhorando com 

isso a comunicação e as entregas 

aos cidadãos por meio de equipes 

mais eficientes e procedimentos 

técnicos otimizados e alinhados aos

objetivos estratégicos. Na imersão 

realizada junto ao público alvo, a 

partir de questionário aplicado, 

foram identificados diversos pontos

relacionados à ausência de trabalho

em equipe, ambiente pesado e pouco

harmonioso, baixo conhecimento 

acerca dos objetivos institucionais 

e a falta de programa de formação 

continuada. A resposta encontrada 

foi buscar o desenvolvimento de 

práticas colaborativas no ambiente 

de trabalho, tendo como objetivo 

a promoção de uma cultura de 

confiança nas equipes de trabalho, 

a valorização da participação dos 

servidores nas decisões institucionais

no âmbito de suas competências 

e a otimização do tempo. Parte 

da estratégia de implementação 

Grupo 2: Como podemos
promover o engajamento
dos servidores aos
objetivos definidos 
pelas regionais em seu
planejamento, utilizando
os recursos tecnológicos
disponíveis, para que 
as entregas atendam 
às expectativas dos
usuários atendidos pelas
Secretarias?
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tem como alicerce a capacitação 

continuada dos servidores e a 

realização de pesquisas e análises 

técnicas sobre processos e rotinas 

administrativas, de gestão e de 

execução de políticas públicas, 

tendo como potenciais parceiros 

na condução do projeto a Seplag, a

Fundação João Pinheiro, a UEMG, 

a UNIMONTES e Universidades 

Federais. A princípio, o projeto teria

baixo custo financeiro, passível de um

custeio conjunto entre as Secretarias

envolvidas.

Programa de Desenvolvimento de Lideranças Regionais
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Desenvolver práticas colaborativas no 
ambiente de trabalho por meio da 
realização de ações de escuta ativa com 
os servidores das unidades regionais 
das Secretarias participantes. 
A proposta consiste em identicar 
problemas especícos dos setores envolvidos
e coletar/mapear sugestões de melhorias, com
o intuito de promover envolvimento e
engajamento nas entregas estratégicas de
cada Secretaria. Será criado, em cada
regional, um grupo de trabalho composto por 

Na imersão realizada junto ao público
alvo, a partir de questionário aplicado,
foram identicados diversos pontos
relacionados à ausência de trabalho em
equipe, ambiente pesado e pouco
harmonioso, baixo conhecimento acerca
dos objetivos institucionais, ausência de
engajamento das 
equipes, falta de programa de formação 
continuada e mau gerenciamento do
tempo. 
Com este projeto, busca-se perceber e
reetir sobre a percepção dos servidores
que atuam na ponta de modo a reduzir a
distância entre as atividades realizadas
nas unidades regionais e as denidas pela
área central, melhorando com isso a
comunicação e as entregas aos cidadãos
por meio de equipes mais engajadas e
ecientes e procedimentos técnicos
otimizados e alinhados aos objetivos
estratégicos.

Servidores efetivos das
regionais 
lotados nas Secretarias de 
Estado de Educação, Saúde, 
Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Social.

Inicialmente serão denidos setores
em cada uma das Secretarias
envolvidas para uma aplicação piloto
da 
metodologia, de modo a testar a
viabilidade da proposta da seguinte
forma;
1º - Será realizada reunião preliminar
com os servidores das unidades para
apresentação da proposta e

DESAFIO: Como podemos promover o engajamento dos
servidores aos objetivos denidos pelas regionais em seu
planejamento, utilizando os recursos tecnológicos disponíveis,
para que as entregas atendam às expectativas dos usuários
atendidos pelas Secretarias?

Proposta 2

15

servidores indicados pelos pares e capacitados na utilização da
metodologia em questão, que cará responsável em organizar e
conduzir as reuniões de escuta, registar as principais
informações levantadas, analisar as propostas de solução
sugeridas e, posteriormente, acompanhar a elaboração de plano
de ação visando a implementação e aprimoramento técnicos,
passíveis de implementação imediata ou de curto prazo. 
As ações a serem implementadas terão como objetivo comum,
buscar a melhoria do relacionamento interpessoal dos servidores
nas unidades, a mitigação de conitos internos, a promoção de
uma cultura de conança nas equipes de trabalho, a valorização
da participação dos servidores nas decisões institucionais no
âmbito de suas competências e a otimização do tempo. 

levantamento da indicação dos representantes
que comporão o grupo responsável em
acompanhar e mediar as reuniões de escuta ativa
com os demais membros das equipes. 
2º - treinamento especíco da metodologia a ser
utilizada e orientações sobre como conduzir os
momentos de escuta ativa. Deverão ser
debatidas, de modo geral, as percepções que
envolvem as diculdades e limitações
encontradas na execução das atividades, bem
como possíveis soluções para a melhoria das
equipes e a promoção de um ambiente de
trabalho saudável e produtivo. 
3º - foco nas entregas ao cidadão . 
4º - registro das percepções do grupo, promoção
de novos momentos de escuta para
realinhamento das ações e formatação do plano
de ação; avaliação dos resultados e pontos de
aprimoramento.



 A princípio, o projeto tem baixo 
custo nanceiro, passível de um 
custeio conjunto entre as 
Secretarias envolvidas, na 
medida de sua disponibilidade. 
Os investimentos nanceiros 
elencados seriam relativos à 
despesas com materiais
didáticos, articulação com
palestrantes, capacitações,
encontros presenciais e 
virtuais. As despesas para 
deslocamento dos servidores
cará por 
conta de cada secretaria
utilizando o 
orçamento anual já
disponibilizado.

1- Relatórios com as
percepções 
coletadas nas reuniões de 
escuta ativa; 
2 - compilado com a coleta de 
sugestões, junto aos 
servidores, buscando a 
melhoria dos processos 
institucionais;
3- processos de trabalho
mapeados 
e reestruturados;
4 - plano de ação para
promover 
engajamento dos servidores
nas ações das secretarias. 

Par te da estratégia de
implementação 
tem como alicerce a capacitação 
continuada dos servidores 
mediadores e participantes do 
processo e a realização de 
pesquisas e análises técnicas
sobre 
processos e rotinas
administrativas, 
de g estão e de execução de
políticas pública sendo parceiros:
SEPLAGFUNDAÇÃO JOÃO
PINHEIRO UEMG UNIMONTES 
Universidades Federais - com
expertise para proporcionar apoio
técnico para o planejamento 
do projeto e no desenvolvimento e
aplicação dos conteúdos para
capacitação e orientação aos
grupos de trabalho.

Promover a satisfação dos usuá-
rios de serviços públicos a partir 
do engajamento dos servidores 
na realização das suas atribui-
ções e alinhamento das mesmas 
com os objetivos institucionais 
denidos para cada regional, 
promovendo a melhoria nas
entregas 
dos serviços e atendendo as
expecta-
tivas do público de acordo com as 
especicidades de cada região.

A presente proposta demanda 
principalmente Recursos 
Humanos e 
Materiais/Tecnológicos que as 
Secretarias já possuem, havendo 
a possibilidade de reduzir ou 
mesmo eliminar custos com a 
adoção de um modelo de atividades 
remotas. Além disso, é desejável
que as 
ações sejam articuladas entre as 
Secretarias envolvidas , sendo 
necessário:
Recursos Humanos: 01 gestor
referência de cada secretaria em
cada regional, para atuar na gestão
do projeto. Pelo menos 02
servidores de cada Secretaria em
cada regional para serem
capacitados como mediadores.
Recursos Materiais/Tecnológicos
Recursos Logísticos (para
incremento das atividades).

Para o sucesso na implementação da 
proposta e obtenção dos resultados 
pretendidos alguns pontos devem ser 
observados com atenção:
1 - necessidade de disponibilidade e 
tempo dos servidores envolvidos para 
participação nas capacitações 
necessárias, para a elaboração e 
formatação dos conteúdos. 
2 - sobrecarga de trabalho dos
servidores;
3 - envolvimento das cheas
imediatas 
devido a sobrecarga de trabalho; 
4- contar com a colaboração dos
servidores 
no desenvolvimento das ações; 
5- apoio das Secretarias envolvidas
no desenvolvimento das ações
propostas.
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Este é o projeto do Grupo 3

apresentado à banca da FJP e

elaborado como parte das ações 

do PDLR. O objetivo da proposta 

é promover o processo de

desburocratização, através dos

agentes que executam as políticas

públicas, com a finalidade de

agilizar 

o atendimento ao funcionário

público e ao cidadão.

Sendo assim, iniciamos nosso 

desafio a partir do problema:
Como 

promover a desburocratização,

com 

a participação dos agentes que a 

executam?

Dessa forma, pensamos na

execução 

de um projeto piloto que fosse
capaz

por cada instituição, bem como 

definir os padrões e realizar correções

de medidas identificadas como 

burocráticas 

No que tange a solução do problema 

destacamos: entrega do Mapeamento 

e registro dos processos realizados 

pelas áreas responsáveis, a análise 

e definição do padrão, o fluxo e 

possibilidades de informação, o teste 

de viabilidade pela área responsável 

e, por fim a implementação e 

posterior ciclo de melhorias.

Sabemos que desafios requerem 

muito da equipe interna, citar: 

resistência ao novo, falta de 

adaptabilidade, de flexibilidade e de 

engajamento no trabalho.

Na tentativa de superar os pontos 

críticos e vencer o desafio proposto, 

contamos com parceiros-chave na 

implementação das soluções, tais 

como:

• a SEMADE, a SEDESE, a SES e a 

SEE, ASCON, AEST, TI, SEPLAG, 

Treinamentos, entre outros; e 

recursos humanos e tecnológicos 

Grupo 3: Como podemos
promover o processo de
desburocratização com 
os agentes que executam
as políticas públicas para
que o cidadão usuário 
e servidores públicos,
tenham mais agilidade no
atendimento. 
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dos parceiros, bem como uma 

equipe referência, composta por 

três servidores com perfil para tal 

ação.

No que se refere aos custos 

financeiros, só terá necessidade 

de implementação de sistemas 

informatizados. 

Vemos no desafio proposto, uma 

possibilidade de incitar os
servidores 

a ultrapassarem os obstáculos da 

comodidade e do desperdício.

Programa de Desenvolvimento de Lideranças Regionais
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Cidadão usuário e
servidores públicos.

Promover o processo de
desburocratização, com a 
participação dos agentes que 
executam. 

A. Denir, padronizar e
informatizar 
os processos. 
B. Análise, denição de padrão e
uxo dos processos,
possibilidade 
de informatizar. Posterior
divulgação,orientação/treinament
o e ciclo de atualização quando
necessário.

• Resistência para realizar
atividade de novas formas;
• adaptabilidade;
• exibilidade;
• engajamento.

• Mapeamento/registro do 
processo como é realizado pela 
área responsável; 
• análise e denição de padrão, 
uxo e possibilidade de 
informatização;
• teste de viabilidade pela área 
responsável;
• implementação e posterior ciclos
de melhoria. 

• Execução de um projeto piloto
com a análise, denição de
padrão, uxo e possíveis etapas
informatizadas, a posteriori teste
de implementação para 
viabilidade e correções.

DESAFIO: Como podemos promover o processo de
desburocratização com os agentes que executam as
políticas públicas para que o cidadão usuário e servidores
públicos, tenham mais agilidade no atendimento.

Grupo 3
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•  

Haverá custo nanceiro, se
houver a necessidade de
implantação de 
sistema.

Promover melhoria nos
processos com o objetivo de
eliminar etapas desnecessárias
e mitigar possíveis excessos de 
burocracia para maior eciência 
e ecácia na realização das 
atividades por parte do servidor 
público e agilidade no
atendimento do cidadão usuário.

  Diretos: Semad, Sedese, SES,
SEE (Unidades Adm - execução
do projetos) e Dirigentes 
(patrocínio);
•Ascom - divulgação;
•Apoio Técnico/AEST - apoio
estratégico;
•Treinamento/Desenvolvimento 
apoio para capacitação;
•Tecnologia - apoio

informatização
•Seplag- Núcleo de Inovação.

Coordenação - Observatório /
Área responsável pelo processo;
equipe - 3 servidores de
referência que realizam o
processo.
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Resumo da proposta de criação do

Programa de Democratização do 

Acesso e Uso das Tecnologias da

Informação e Comunicação – PDTICs.

A evolução no uso das Tecnologias 

de Informação e Comunicação - 

TICs reflete no cotidiano social e 

nos modelos burocráticos estatais 

em todo mundo, antes baseados 

apenas no atendimento presencial. 

A nova racionalização dos serviços

públicos desencadeou mudanças 

transformacionais na execução 

de políticas públicas, processos e 

funções, capazes de instrumentalizar

ogoverno a prestar serviços com mais

eficácia, eficiência e efetividade com

foco nos usuários.

O Programa de Democratização 

do Acesso e Uso das Tecnologia de 

Informação e Comunicação - PDTICs 

apresenta soluções pensadas de 

forma integrada as quais buscam 

garantir a universalização do acesso 

e uso das TICs a fim de promover 

transformação digital dos serviços 

públicos, maior transparência, a 

inclusão digital e a segurança de 

dados na governança digital da 

administração pública.

As ações atacam os três problemas 

dimensionados: baixa conectividade; 

despreparo do público-alvo para o 

uso das TICs e limite de representação 

das secretarias do estado de Minas 

Gerais no Comitê de Tecnologia da 

Informação e Comunicação que trata 

da governança digital regulamentada 

pelo Decreto nº 47.974/2020.

A implementação do PDTICs, além 

de integrar as ações pontuais 

desenvolvidas pelas secretarias, 

contribui com a transformação 

digital dos serviços públicos e com 

Grupo 4: Como podemos
democratizar o acesso e
uso das TIC’s (Tecnologias
de Informação e
Comunicação) aos
usuários e servidores para
ampliar e efetivar a
execução das políticas de
cada secretaria 
(SEE, SEDESE e SES)?
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o cumprimento de dispositivos 

das leis que tratam da governança 

digital na administração pública. As

estratégias do PDTICs possibilitam:

aumentar a Rede e velocidade da 

internet fornecida pelo Estado; criar 

o Programa de Formação Digital

Continuada para servidores públicos;

oferecer cursos de Alfabetização 

Digital nos equipamentos públicos 

do SUAS, SUS, Educação e Cultura;

instalar Laboratórios de Inovação em

equipamentos públicos da assistência

social e de educação, desenvolver 

ações integradas de qualificação de

recursos humanos e concessão de

bolsa de Inclusão Digital e fornecer

notebook; e instalar Central de 

Atendimento online para inserir/ 

registrar dúvidas, comentários 

e sugestões. Assim, o estado de 

Minas Gerais promoverá inclusão e

democratização da governança digital.

Programa de Desenvolvimento de Lideranças Regionais
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•Alinhar juntos às Secretarias de
Estado as estratégias elaboradas
pelo Comitê de Tecnologia da
Informação e Comunicação 
(CETIC) para o ano de 2022,
ancoradas ao Decreto nº
47.974/2020 e às tendências e 
melhores práticas na área de
governança digital da
Superintendência Central de
Governança Eletrônica - SCGE;
•mapeamento da conectividade
das 12 mesorregiões do estado

A.Democratização do acesso e uso
dasTIC’s.
B.Instituir Programa de
democratização digital para aumentar
a conectividade e
promover o acesso universal à
prestação digital dos serviços públicos
e a redução de custos aos usuários;
•ampliar a representação das
secretarias de estado no Comitê de
Tecnologia da Informação e
Comunicação (CETIC) para garantir
uma estrutura de governança mais
participativa e integrada;
•oferecer, nos equipamentos do SUAS
e da Educação, Programa de
Alfabetização digital, especialmente
para adultos e idosos, em laboratórios
de inovação conanciados pelo estado
e municípios que aderirem;
•estimular e fomentar a formação
digital de servidores públicos de
acordo com as demandas
apresentadas por sua área de
atuação;
•ampliar o público atendido pelo
projeto Minas Programando, com
ações integradas de concessão de
bolsas de inclusão digital e fomento ao
acesso e aquisição de equipamentos
(computadores, notebooks).

•Ausência ou baixa capacidade de
conexão de internet;
•falta de acesso a equipamentos
como notebooks, limitação do uso
de celular para acessar
plataformas
digitais;
•analfabetismo digital,
especialmen-
te de idosos;
•falta de suporte de equipe de TI;
•dúvidas não sanadas dificulta uso
detecnologias (acesso a serviços
públicospor meio de sites e apps);
•falta de afinidade com o site/app.

Usuários e Servidores da
SEE, SEDESE e SES.

DESAFIO: Como podemos democratizar o acesso e uso
das TIC’s (Tecnologias de Informação e Comunicação)
aos usuários e servi- dores para ampliar e efetivar a
execução das políticas de cada secretaria (SEE, SEDES
e SES)?

Grupo 4
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•instalação de Laboratórios de Inovação e
ampliação de Acordos de Cooperação Técnica
(ACT) com o Ministério das Comunicações a m
de aumentar o número de municípios atendidos
pelo Programa Governo Eletrônico - Serviço de
Atendimento ao Cidadão - GESAC, que oferece,
gratuitamente,
conexão à internet em banda larga - por via
terreste e satelite;
•implementação do Programa GESAC também
nos CRASs e CREASs;
•criação de Programa de Formação Digital
Continuada para servidores públicos;
•oferecimento de cursos de Alfabetização Digital
nos equipamentos públicos;
•garantir manutenção periódica dos equipamentos
utilizados nos Laboratório de Inovação e Centro
de tendimentos;
•ampliação do público atendido pelo projeto Minas
Programando integrando ações de fomento, tais
como a concessão de bolsa de Inclusão Digital e
fornecimento de notebooks;
•instalação de Central de Atendimento online para
inserir/registrar dúvidas, comentários e sugestões.



•Aumento da Rede e velocidade
da internet fornecida pelo Estado;
•ampliação do acesso à internet
nos municípios de pequeno
porte/comunidades rurais;
•fornecimento de infraestrutura e
equipamentos a todos os 
servidores;
•ampliação da equipe de TI para
dar suporte aos servidores;
•capacitação sobre TICs para os
servidores;
•oferecimento contínuo de cursos
de alfabetização digital;
•Central de Atendimento online
para inserir/registrar dúvidas,
comentários e sugestões;
•oferecimento de bolsa de inclusão
digital; •criação de tutoriais para
facilitar o acesso do usuário aos
serviços públicos digitais.

•Parcerias não serem
consolidadas.
-Municípios não aderirem às
parcerias.
-Incapacidade nanceira
do Ministério das
Comunicações para 
ampliação do alcance do 
GESAC em Minas Gerais, a m 
de garantir a universalidade do 
acesso a TICs.
-Indisponibilidade de recursos
no orçamento do estado para
ampliação do projeto Minas
Programando e concessão de
bolsas de inclusão digital.

Pa rcerias Público-Privadas:
cada município estabelece essa 
relação para a execução 
através do Marco Regulatório 
das Organizações da Socieda-
de Civil (MROSC). As licitações 
e regulamentação transcorrem 
no âmbito local.
•Prodemge;
•acordos de cooperação técnica;
•orçamento do Estado/Município;
•recursos previsto no Plano
Estratégico elaborado pelo
Comitê de Tecnologia da
Informação e Comunicação
(CETIC) para o ano
de 2022.

Plena democratização do acesso e 
uso das TICs em cumprimento a 
Lei nº 14.129 de 29/03/202, que 
dispõe sobre princípios, regras e 
instrumentos para o Governo 
Digital e para o aumento da 
eciência pública. Na aplicação desta
Lei deverá ser observado o disposto
nas Leis nºs 12.527, de 18 de
novembro de 2011 (Lei de Acesso à
Informação), 13.460, de 26 de junho
de 2017, 
13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei
Geral de Proteção de Dados
Pessoais), e 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional),
e na Lei Complementar nº 105, de 10
de janeiro de 2001.

•Estado (SEDESE, SEE,
SES,SEMA) e Superintendência
Central de Governança
Eletrônica - SCGE;
•Ministério das Comunicações;
•prefeituras, organizações da
socie dade civil, instituições 
privadas;
•Companhia de Tecnologia da
Informação do Estado de Minas
Gerais – PRODEMGE
(engajamento 
permanente de capital intelectual e
de infraestrutura tecnológica na
informatização);
•Ministério Público (apoio enquanto
scal da lei).

Na gestão pública:
•prossionais qualicados;
•equipamentos adequados;
•educação permanente das
áreas e
municípios.
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Grupo 5: Como podemos
trabalhar a comunicação
contínua e assertiva
entre as secretarias
produzindo maior
efetividade das políticas
públicas para o cidadão? 

Através de uma visão estratégica 

de gestão e uma proposta de 

atuação dos entes federativos 

enquanto parceiros proativos e 

descomplicados, lançamos o olhar 

ao desafio da comunicação. Diante 

de dificuldades identificadas nos 

processos de comunicação entre as

Secretarias Estaduais, bem como da

ausência de fluxos, mapas e designs

assertivos, desenvolvemos a proposta

de aprimoramento da comunicação

pelo MG APP. A partir de atualização

no menu Servidor Público Estadual,

pretendemos organizar fluxos de 

informação, disseminação efetiva 

dos conteúdos oficiais, projetos e 

ações específicas que cada secretaria

irá realizar e calendários. Assim, 

por meio de dados de região, tema 

e relevância, pretendemos que a 

comunicação e interação entre as 

secretarias se torne mais efetiva. A

informação será repassada de forma

pontual e atualizada pela Equipe 

de Coordenação, responsável em 

gerenciar o aplicativo, que estará 

em constante comunicação com 

as Assessorias de Comunicação 

e Recursos Humanos de cada 

Secretaria. As notificações no APP

serão interativas, tornando as 

informações públicas para que os 

servidores estaduais as repassem aos

servidores municipais com os quais

trabalham, fazendo com que estes 

conteúdos cheguem até os cidadãos/

usuários dos serviços. Visando a 

necessidade de profissionais com 

expertise para a execução do serviço

de aprimoramento do MG APP/

Servidor, propomos parcerias da 

PRODEMGE (Desenvolvedora) com 

as IES públicas e particulares (setor 

de tecnologia da informação) para 

a etapa de implementação imediata

da iniciativa que será avaliada pelas

interações dos usuários nas lojas 

de aplicativos (App Store e Google 

25



Play). Faz-se necessário, também, 

a utilização de assinaturas de 

serviços que favoreçam o processo 

de comunicação remota dos 

representantes de cada secretaria 

(ASSCOM/RH) junto com a Equipe 

de Coordenação. O aprimoramento

será essencial para que haja uma 

maior interação e conhecimento 

entre todos os servidores estaduais,

proporcionando uma comunicação 

moderna, eficaz e diferente, o que 

tornará Minas cada vez mais eficiente.

26
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•a informação chegará para os
servidores do estado
•os servidores do estado farão o
repasse da informação para os
servidores municipais, que levarão
até os cidadãos/usuários dos
serviços.

•Falta de comunicação e fluxos
assertivos;
•pouca integração de
setores/secretarias;
•falta de formalidade na
 comunicação remota;
•falta de conhecimento sobre as
atribuições de cada Secretaria.

Para os Servidores Públicos Esta-
duais (com acesso por meio do 
APP) visando a disseminação 
efetiva dos conteúdos ociais aos
usuários/cidadãos. 

A.Aprimoramento do MG APP Servidor
estadual para auxiliar na comunicação.
B.Criação de um programa de comu-
nicação entre todas as Secretarias do
Governo para organização dos uxos
de trabalho, visando o planejamento
de POP’s que utilizem comunicação via
Hashtags de temáticas abordadas em
cada Secretaria, que criará uma lógica
de envio de noticações no MG APP.

Elaboração de uxo de 
comunicação no APP com 
análise do território, áreas 
temáticas abordadas e 
setores especícos a serem 
acionados: 

•Informação pontual/atualizada
sobre as ações do Estado /
Secretarias / Subsecretarias
para os setores especícos -
intuito de repasse das
informações;
•informações
informação pontual/atualizada 
sobre as ações gerais para
todas as 
Secretarias - intuito de 
conhecimento.

Falta de prossionais efetivos
com conhecimento necessário
para a 
execução do serviço.

DESAFIO: Como podemos trabalhar a comunicação
contínua e assertiva entre as secretarias produzindo
maior efetividade das políticas públicas para o cidadão? 

Grupo 5
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•pensar num uxo geral de informações
também, para que todas as Secretarias tenham
conhecimento de todas as ações.
Implementação imediata com acompanhamento
das avaliações dos usuários via Google Play e
Apple Store bem como resultados de
engajamento e desativação de noticações.



•PRODEMGE: manutenção do
app;
•IES: tecnologia da informação
(auxiliar à PRODEMGE no
aprimoramento do app).

•Recursos para contratação da
Equipe de coordenação;
•assinaturas de serviços que
facilite a comunicação remota
dos representantes de cada
secretaria (da ASSCOM) junto com 
a Equipe de Coordenação.

Espera-se que a comunicação 
entre os servidores estaduais 
seja aprimorada através desta 
ferramenta, potencializando a 
disseminação de conteúdos ociais
e por área de interesse aos 
cidadãos mineiros. 

Para execução do APP:
•representantes das Assessorias de
Comunicação das Secretarias do
Estado (ASSCOM): responsáveis
pela comunicação e divulgação
geral interna, promovendo a
integração de todas as secretarias;
•equipe de Coordenação composta
por servidores do Estado de MG, a
ser denida no momento da
execução (responsável por gerenciar
as informações dentro do APP).
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Ao longo do curso do Programa para

oDesenvolvimento de Lideranças 

Regionais (PDLR) muitos foram

os problemas identificados pelos 

participantes, em todas as Secretarias

de Governo do Estado de Minas

Gerais.

Assim, após realização de uma 

pesquisa realizada pelo grupo, 

percebemos que os servidores, 

em um percentual de mais de 70% 

desejam capacitação de acordo com 

as demandas executadas. Outro 

problema relevante diz respeito aos 

novos servidores que ingressam no 

serviço público. A pesquisa também 

demonstrou que os servidores 

não possuem interesse de serem 

multiplicadores das capacitações.

Isto posto, identificados os problemas 

que afetam diretamente a qualidade 

dos serviços públicos ofertados, 

ogrupo desenvolveu o projeto

de Orientação Consultiva para o 

exercício, através de mentoria;

um método de integração com 

padronização para o servidor que 

ingresse (onboarding) no serviço 

público. Outrossim, teremos um 

servidor preparado; serviço público

de qualidade e cidadão realizado.

O projeto será implementado com 

a DIVULGAÇÃO DE CRONOGRAMA 

tão logo o servidor ingresse no 

serviço público, com certificação de 

desenvolvimento satisfatório, valido 

por um período de 5 anos.

Ao longo do processo de integração 

do servidor muitas serão as entregas: 

Preparar a sua chegada e apresentar 

um organograma e explicar os cargos 

e atribuições assumidas; apresentar 

os valores e práticas (o que fazemos e 

oque não fazemos) de Minas Gerais;

documentos informativos e guias

com as rotinas necessárias; política

de boas-vindas e desligamento dos

servidores; treinamentos iniciais

realizados pelas Escolas de Governo;

Grupo 6: Como melhorar
a gestão de pessoas e
reestruturar a oferta de
qualificação técnica na
execução dos serviços e
processos? 
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apresentação dos setores/funções 

que compõem a unidade, através de

protocolos de padronização; seleção

de Mentores internos dos órgãos de

lotação; designar previamente um 

responsável pelo treinamento, que 

deverá monitorar os primeiros passos,

responder dúvidas e corrigir erros e

Esclarecer as atribuições quando do

ingresso via termo de compromisso.

Ao ser implanto o Projeto de 

Orientação para o exercício os 

benefícios são muitos, conforme 

listamos alguns à título de 

exemplificação:

•Aumento do engajamento do

servidor público;

•Motivação do servidor

(Onboarding) e mentor;
 

•Alinhamento às propostas

governamentais e

•Diminuição da rotatividade de

servidor;

•Expertise do servidor (mentor)

para repasse das demandas;

•Disseminação do conhecimento

entre os servidores;

•Maior compromisso com as

atribuições/demandas no

serviço público; e

•Execução das atribuições/

demandas de acordo com a

ética no serviço público.

O Projeto foi estruturado para

ser uma política pública,

promovendo a capacitação

plena do servidor do Estado de

Minas Gerais com vistas 

à melhoria da execução dos

serviços e processos para

atender com a máxima

qualidade o cidadão.

Programa de Desenvolvimento de Lideranças Regionais
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Público interno (novos
servidores que 
ingressarão no serviço 
público).

A.Criar um método de
integração para o servidor
que ingresse (onboarding)
no serviço 
público.
B.Criação de um
mecanismo pelo qual
novos servidores possam
adquirir o conhecimento, as
habilidades e os
comportamentos
necessários para se
tornarem membros e
insiders ecazes da 
organização.

Divulgação de cronograma de formação
após seu ingresso no serviço público, com
certicação de desempenho satisfatório,
válido por um período de 
5 anos.

•O produto demanda tempo e pessoal
para elaboração e formatação dos
conteúdos/ requer priorização das
entregas;
• expertise para realização da tarefa
concentrada em pessoas já demandadas
por outras ações;
•diculdades no engajamento necessário
para transformar os conteúdos em
práticas;
•incentivos nanceiros para os Mentores
internos dos órgãos de lotação.

Preparar a chegada: Apresentar o 
organograma e explicar os cargos e 
atribuições das lideranças e colegas de 
trabalho.
•Apresentar os valores e práticas de
Minas Gerais (o que fazemos e o que não
fazemos);
•política de boas vindas e desligamento dos
servidores;
•documentos informativos e guias com as
rotinas necessárias;
•treinamentos iniciais realizados pelas
Escolas de
Governo;

DESAFIO: Como melhorar a gestão de pessoas e
reestruturar a oferta de qualicação técnica na
execução dos serviços e processos?

Grupo 6
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•apresentação dos setores/funções que compõem a
unidade, através de protocolos de padronização;
•seleção de Mentores internos dos órgãos de
lotação (designar previamente um responsável pelo
treinamento, que deverá monitorar os primeiros
passos, responder dúvidas e corrigir erros;
•esclarecer as atribuições quando do ingresso via
termo de compromisso.

•Desconhecimento inicial
do servidor sobre as
responsabilidades a
serem 
assumidas em
conformidade com o 
serviço público;
•inexistência de cursos
com padronização de 
procedimentos iniciais de 
acordo com as demandas
de cada setor;

•desconhecimento sobre competências a
serem assumidas.
•pouca valorização interna dos profissionais;
•falta de cronograma que acompanhe o
desenvolvimento temporal do servidor ao
longo de sua carreira.



•SEPLAG, FJP, ESP e
Universidades estaduais
(apoio com conteúdos e
expertise);
•grupo de trabalho por
secretaria 
(pelo engajamento 
dos servidores).

Incentivos nanceiros para os
Mentores internos dos órgãos 
de lotação.

•Grupo de trabalho por
secretaria
(representantes de cada
secretaria que tenham
conhecimento e executam a
rotina de trabalho);
•ferramentas de criação de
conteúdo digital e de edição 
audiovisual.

O Projeto foi estruturado para 
ser uma política pública, 
promovendo a capacitação 
plena do servidor do Estado
de Minas Gerais com vistas à 
melhoria da execução dos
serviços e processos para
atender com a máxima
qualidade o cidadão.
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Grupo 7: Como
podemos fortalecer os
vínculos entre os órgãos
regionais das
Secretarias de 
Estado, aprimorando o
atendimento ao cidadão.
Rede de Integração Regional 

No Governo de Minas Gerais são 

12 secretarias de Estado que não 

se beneficiam de uma rede de 

interlocução, para de forma integrada, 

otimizar e fazer entregas eficientes e 

eficazes no serviço público. Hoje essa 

interação, de acordo com gestores 

públicos regionais, acontece de 

forma isolada e/ou por iniciativas 

pessoais. Nesse sentido, identificou-

se a necessidade de melhorar a 

interlocução e articulação entre os 

órgãos regionais das secretarias de 

estado envolvidos em projetos e 

políticas públicas em comum, no 

intuito de, otimizar a utilização dos 

recursos humanos e de infraestrutura 

já existentes na rede, melhorando 

consequentemente a qualidade 

nos serviços prestados ao cidadão/

usuário. 

A “Rede de Integração Regional” 

propõe criar, via decreto, um comitê

de articulação com liderança na 

Secretaria de Governo, com o objetivo

de melhorar essa interlocução entre 

as secretarias e órgãos regionais, 

sistematizando o fluxo das ações, e

definindo os pontos focais/servidores

públicos nas secretarias e órgãos 

regionais que irão buscar a articulação

dentro da rede. A proposta prevê 

também, a criação de um grupo de 

apoio na Fundação João Pinheiro para

coordenação e monitoramento do 

projeto e com recursos tecnológicos

odesenvolvimento de um site 

institucional para divulgação e 

comunicação das ações da rede.

Assim, avalia-se como impacto 

importante e positivo a oportunidade 

de melhorar o conhecimento das 

ações implementadas no âmbito 

das diversas regionais, evitando 

gastos desnecessários, como por 

exemplo a utilização de carros oficiais 

e infraestrutura física, mitigando 

odesperdício e a ineficiência nas

ações comuns desenvolvidas entre
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as secretarias e as regionais, além de

institucionalizar a rede de integração

regional com o apoio do órgão 

central.

A estratégia planejada para a 

implementação da proposta consiste 

no estabelecimento de uma agenda 

de reuniões estratégicas e periódicas 

com os pontos focais das Secretarias e 

dos órgãos regionais para a definição 

do fluxo das ações de acordo com 

as políticas públicas, tendo como 

público alvo no que tange ao aspecto 

operacional “Secretarias e Regionais” 

e na perspectiva finalística “O 

Cidadão-Usuário”.

Por fim, ressalta-se que o sucesso da 

proposta depende, na perspectiva 

dos autores, do apoio institucional, 

com a definição dos responsáveis, e 

da convergência com a proposta de 

Governo. É esperado com o projeto o 

fortalecimento da rede do Estado de 

Minas Gerais, garantindo a eficiência 

e transparência das políticas públicas 

com entregas de qualidade ao 

cidadão.

Programa de Desenvolvimento de Lideranças Regionais
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• Operacional: secretarias/
regionais; 
• nalístico: Cidadão/ Usuário. 

A. Criar uma rede de integração 
regional.
B. Criação de uma assessoria/
coordenação no órgão central para 
articulação da rede de integração 
regional, com pontos focais em
cada Secretaria. Criação de um
grupo para coordenação e
monitoramento do projeto 
(Escola de Governo - FJP).

• Melhorar o conhecimento das
ações que estão sendo realizadas
pelas regionais;
• evitar gastos desnecessários
 (otimizar a utilização de carros 
oficiais, infraestrutura etc.);
• mitigar problemas por meio da 
transparência e divulgação das
ações que estão sendo realizadas
pelas regionais;
• Clareza das demandas e da
sistematização do fluxo das ações
para implementação das 
políticas públicas. 

Integrar as políticas públicas 
tendo em vista a otimização 
de recursos e de
infraestrutura. Melhorar a 
integração entre os órgãos 
regionais, com o apoio
central, para o avanço na 
execução das políticas
públicas. Melhorar a
qualidade dos serviços
públicos entregues ao 
cidadão. Institucionalizar uma 
rede de integração regional. 
Melhorar a comunicação e a
gestão integrada dos projetos.

• Reunião com o órgão
central para discussão da 
vIabilidade da rede;
• denição/criação de 
assessoria/coordenação da
rede de integração regional;
• estabelecimento de
reuniões estratégicas com as
secretarias para denição do
uxo de comunicação com o
órgão central;
• criar agenda de reuniões
periódicas (regional x órgão
central).

• Apoio
institucional/Central;
• denição dos 
responsáveis; 
• integrar as diretrizes do
projeto com a proposta de 
Governo.

DESAFIO: Como podemos fortalecer os vínculos entre
os órgãos regionais das Secretarias de Estado,
aprimorando o atendimento ao cidadão.

Grupo 7
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Investimento nanceiro: 
contratação de um 
assessor para gerir a rede de 
integração regional. 

• Secretaria de Governo - 
Articulação;
• SEPLAG - Articulação e 
Denição de diretrizes;
• Secretarias Estaduais/ 
Superintendências e Diretorias 
Regionais - Operacionalização;
• Escola de Governo (FJP) -
Criação de 
um grupo para coordenação e 
monitoramento do projeto.

• Recursos Humanos:
servidores;
• recursos tecnológicos e 
materiais disponíveis pelo 
Estado.

É esperado a criação de uma 
rede de integração regional
que garanta a eciência e 
transparência das políticas 
públicas. Melhorar a 
interlocução e articulação
entre as secretarias e órgãos
regionais envolvendo projetos
em comum. É uma proposta
de grande aplicabilidade, de
baixo investimento, que
valoriza e potencializa
recursos humanos e
tecnológicos já existentes na
rede.
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Padronização das estruturas funcio-
nais e compatibilização de serviços

 

Com a percepção de que a propos-
ta de trabalho atual do Governo do 
Estado de Minas Gerais trabalha para 
alavancar estratégias inovadoras, que 
contribuam de forma efetiva para que 
o Estado atue com a eficiência deseja-
da por todos os cidadãos mineiros, e 
tendo como foco principal o cidadão 
mineiro, que colabora e é ao mesmo 

tempo usuário dos serviços, essa
pro- posta de trabalho tem em seu
esco-
po a proposição de estratégias que
possibilitem uma melhor
equalização das estruturas física e
funcional das unidades regionais,
que integram as principais áreas
do serviço público do Estado:
Saúde, Educação, Meio Am-
biente e Social.

Com o objetivo de melhorar a qua-
lidade do ambiente de trabalho dos 
servidores públicos e ainda

promover 
maior eficiência, eficácia e
tempestivi-
dade dos serviços prestados aos

cida-
dãos mineiros destaca-se da
proposta 
ações importantes como: análise

das 
demandas de trabalho legalmente 
estabelecidas, estudo do

quantitativo 
de servidores e dimensionamento
da 
força de trabalho, avaliação de

equi-
pamentos e ambiente de trabalho, 
estudo do tempo médio e dos insu

Grupo 8: Como padronizar/
equalizar as estruturas
(física e funcional) das
unidades regionais de 
forma a compatibilizar as
demandas e os serviços 
com o objetivo de melhorar
a qualidade do ambiente de
trabalho dos servidores
públicos do estado de 
Minas Gerais e promover
maior eficiência, eficácia e
tempestividade do serviço
prestado aos cidadãos
Mineiros?
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râmetros para sua efetivação, seleção
de ferramenta adequada que possa
ser utilizada, elaboração de relatório
com apontamentos do que precisa ser
feito, inclusive quanto à necessidade
de recursos e investimentos financei-
ros para sua perfeita execução.

Como resultados esperados para essa 
proposta, pode ser alcançado após 
efetiva implementação, aumento da 
produção de cada equipe de trabalho 
somado a maior agilidade na reso-
lução das demandas inclusive com 
maior satisfação dos servidores com 
as adequações dos ambientes e de-
mandas de trabalho face às necessi-
dades de cada setor bem como outras 
conquistas e entregas apontadas.

A visão principal é atender melhor as 
expectativas dos servidores, quanto a 
melhor adequação dos ambientes de 
trabalho e dimensionamento de suas 
demandas, de forma a compatibilizar 
assertivamente a mão de obra oferta-
da face às necessidades dos usuários/
cidadãos mineiros e assim colaborar 
com a proposta do Governo do Esta-
do de tornar Minas Gerais um lugar 
melhor para se viver, destacando-se 

pela eficiência alcançada
por quem valoriza e
demonstra que o jeito de ser
e fazer dos mineiros pode
sempre superar desafios e
alcançar melhores
condições para as entregas
e resulta- dos dos serviços
prestados por todos e para
todos os cidadãos mineiros.

Programa de Desenvolvimento de Lideranças Regionais
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Servidores públicos do Estado
de Minas Gerais / Cidadãos 
Mineiros.

Falta de padronização das estruturas
(física e funcional) das regionais em 
consonância com as funções 
compatíveis com suas demandas e 
serviços.

A.Promover estudo da carga de
trabalho
e dimensionar o quantitativo de
servidores em conformidade com o 
decreto de competência e as 
demandas operacionais da unidade 
regional, avaliar os equipamentos e 
ambiente de trabalho necessários
para 
a realização das atividades.
B.Com base no estudo realizado,
propor a
adequação física, o dimensionamento
da
equipe e a disponibilização dos
equipamentos necessários,
respeitando a 
estrutura organizacional e estrutural
de cada setor.

•Conhecer a carga de
trabalho necessária para
execução das atividades do
departamento;
• conhecer o ambiente de
trabalho necessário para
execução dessas atividades;
•dimensionar o número de
servidores necessários para
execução da atividade.

•Denição de parâmetro
(tempo médio / demandas /
estrutura adequada) médio
real (justo);
•denir uma ferramenta de
análise adequada que seja 
compatível com o estudo que 
estamos propondo;
•realizar as adequações
propostas no relatório nal do
estudo.

Etapas: 
•conhecer as atividades
que constam no decreto de 
competências do setor;
•eliminar atividades que
não constam no decreto;
•promover um estudo de
tempo médio, insumos e 
ambiente necessários para 
execução de cada atividade;
•propor dimensionamento da
força de trabalho;
•setorizar: iniciar a análise da
falta de padronização e
estudos por departamentos
antes de envolver toda a
unidade regional.

DESAFIO: Como padronizar/equalizar as estruturas (física
e funcional) das unidades regionais de forma a
compatibilizar as demandas e os serviços com o objetivo
de melhorar a qualidade do ambiente de trabalho dos
servidores públicos do estado de Minas Gerais e promover
maior eciência, ecácia e tempestividade do serviço
prestado aos cidadãos Mineiros?
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 • Fundação João Pinheiro. 
Superintendência de Recursos 
Humanos;
• Universidades Federais;
•Superintendência/Diretoria de 
infraestrutura;
• SEP LAG;
• Secretário de Fazenda.

• Diárias (comissão de avaliação);
• contratação de empresas(RH,.);
• possíveis melhorias necessárias 
no relatório da pesquisa:
aquisição 
de Equipamentos, contratação de 
novos servidores e/ou concurso 
público, adequação do ambiente
de trabalho.

Criar um ambiente de trabalho
mais satisfatório e padronizado.

• Criação de uma comissão de 
avaliação das atividades 
executadas;
• ferramenta para mensuração e 
processamento das demandas, 
carga de trabalho, tempo de 
execução de atividade e número de 
colaboradores necessários;
• estudo para avaliação das
estruturas dos departamentos.
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PROJETO MOTIVADAMENTE

O servidor público é submetido a 

inúmeros fatores que o levam a 

desmotivação. Essa desmotivação 

afeta a qualidade, eficiência e 

efetividade dos serviços ofertados ao 

usúario. Diante disso, buscou-se, por 

meio de pesquisa teórica e de campo, 

responder a pergunta: Como motivar 

os servidores, garantindo maior 

eficiência e qualidade na oferta de 

serviços aos usuários?

Diante da análise dos dados e 

informações, foram elaboradas 

estratégias para motivação dos 

servidores através da escuta quanto 

aos fatores desmotivacionais que 

os atingem, por meio de reuniões 

sistemáticas pré-agendadas.

Desse modo, propõe-se, a 

implementação das seguintes 

estratégias pelas chefias imediatas: 

(1) Identificar e ressaltar os

servidores suas virtudes como

forma de elevar 

a autoestima; (2) Reconhecer

publicamente os avanços

alcançados pelas equipes; (3)

Estabelecer uma rotina de contatos

com as equipes garantindo maior

interação; (4) Promover uma

escuta qualificada 

dos servidores, incentivando sua

participação em todas as etapas

dos projetos e ações; (5) Planejar

as ações com o foco na satisfação

do usuário; (6) Promover a

formação continuada dos

servidores, com ênfase na

otimização do uso dos meios

digitais; (7) Implementar o

teletrabalho como possibilidade de

flexibilização do exercício das

funções; (8) Alinhar 

as ações pessoais com a visão

organizacional.

Para tanto, o projeto não requer 

investimentos financeiros, 

necessitando de recursos e

materiais 

que já são usualmente utilizados
pelas 

equipes. Entretanto, pensou-se na 

execução em conjunto com

Grupo 9: Como podemos
motivar os servidores,
garantindo maior
eficiência e qualidade na
oferta de serviços aos
usuários?
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Inovação Tecnológica das Secretarias

de Estado e Fundação João Pinheiro.

Espera-se, contudo, que o projeto 

possa contribuir para uma 

organização pública reconhecida 

pela excelência na prestação de 

serviços de qualidade, por meio da 

consolidação da cultura de motivação 

constante dos servidores, objetivando 

a satisfação dos usuários, com 

serviços de qualidade.

Programa de Desenvolvimento de Lideranças Regionais
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Servidor público com
foco no usuário/cidadão. 

A. Implementação de
estratégias para motivação
dos servidores.
B. A partir do processo de 
escuta dos servidores quanto 
aos fatores desmotivacionais 
que os atingem, por meio de 
reuniões sistemáticas 
pré-agendadas.

Desmotivação dos servidores que
afeta a qualidade, eficiência e 
efetividade dos serviços 
ofertados. 

• A ressignicação do trabalho em função 
da consciência do papel social do 
servidor público frente às políticas 
públicas;
• otimização do uso das tecnologias 
pelo servidor;
• a consolidação de ambiente de trabalho 
humanizado e empático;
• a implementação de processos de
trabalho simples, ágeis e ecazes;
servidores formados e capacitados;
• a satisfação do servidor em relação ao
serviço que ele presta;
• servidor satisfeito com a sua
participação na 
arquitetura dos processos.

Atribuindo responsabilidades aos 
servidores com ênfase na equidade
das 
condições para a sua realização; 
• identicando e ressaltando aos 
servidores suas virtudes como forma 
de elevar a autoestima;
• reconhecendo publicamente os 
avanços alcançados pelas equipes;
• estabelecendo uma rotina de
contatos 
com as equipes garantindo maior
interação;

DESAFIO: Como podemos motivar os servidores,
garantindo maior eciência e qualidade na oferta de
serviços aos usuários?

Grupo 9
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• promovendo uma escuta qualicada dos 
servidores em todas as etapas dos projetos 
implementados);
• planejando as ações com o foco na
satisfação do usuário;
• promovendo a formação continuada dos
servidores, com ênfase na otimização do
uso dos meios digitais; 
• implementando o teletrabalho como
possibilidade de exibilização do exercício
das funções;
• alinhando as ações pessoais com a visão
organizacional.

• A fragilidade da cultura de planejamento organizacional;
• o sentimento de desvalorização institucional de parte dos servidores; 
• a cultura organizacional centralizadora e avessa à participação coletiva;
• a cultura da ruptura ou descontinuidade das políticas públicas na
administração pública;
• condições de trabalho nem sempre favoráveis;
• a falta de ferramentas e meios apropriados à execução de atividades.



O projeto não requer 
investimentos nanceiros
para sua implementação.

• SEPLAG;
• Unidades de Gestão de 
Pessoas das Secretarias de 
Estado;
• Unidades de Inovação 
Tecnológica das Secretarias 
de Estado;
• Cheas imediatas;
• Fundação João Pinheiro.

• Grupo de trabalho por 
secretaria (representantes de 
cada secretaria que tenham 
conhecimento e executam a 
rotina de trabalho);
• ferramentas de criação de 
conteúdo digital e de edição 
audiovisual.

Organização reconhecida pela 
excelência na prestação de 
serviços de qualidade, por meio 
da consolidação da cultura de 
motivação dos servidores,
objetivando a satisfação dos 
usuários.
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Programa de Comunicação Interna

A partir do desafio “Como podemos 

melhorar a comunicação entre Órgão 

Central e Regionais com o objetivo de 

aprimorar a qualidade dos serviços 

públicos prestados pelos servidores 

estaduais?” apresentamos a seguinte 

solução.

Criar um Programa de Comunicação 

Interna com o objetivo estabelecer 

uma comunicação interna bem 

estruturada, padronizada, com 

procedimentos e normas que 

possibilitem a eficiência e eficácia 

dos serviços inicialmente com a 

criação e manutenção de fluxos 

de comunicação que facilitem 

a interação entre secretarias e 

respectivos órgãos regionais bem 

como canais de comunicação que 

administre as percepções e que 

façam uma leitura do ambiente para

supri-lo com a maior habilidade 

e transparência, possibilitando a 

interação entre servidores de órgãos

centrais e regionais.

A ideia surgiu a partir de uma 

pesquisa realizada com servidores 

das Secretarias de Educação, 

Desenvolvimento Social e Saúde, 

das quais surgiram queixas comuns 

relacionadas à comunicação interna 

entre órgãos centrais e regionais

O Programa de Comunicação Interna 

busca alcançar os Servidores das 

Secretarias e respectivas regionais.

O programa contará com a parceria 

da Fundação João Pinheiro na 

oferta das oficinas de comunicação 

interna direcionadas aos gestores e 

profissionais das ASCOM.

Como estratégia de Estratégia 

de Implementação, propomos a 

participação dos gestores e ASCOM 

nas oficinas sobre Comunicação 

Interna, para alinhamento de 

estratégias comunicacionais; 

Grupo 10: Como
podemos melhorar a
comunicação entre Órgão
Central e Regionais com
o objetivo de aprimorar a
qualidade dos serviços
públicos prestados pelos
servidores estaduais?
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elaboração gradual, com entregas 

parciais, com a apresentação inicial

dos fluxos de comunicação de forma

a padronizar o compartilhamento 

de informações; trabalhar conceito 

de comunicação interna entre os 

servidores para que as próximas 

etapas sejam introduzidas com maior

possibilidade de aceitação e adesão.

O programa contará somente com 

recursos para financiar as Oficinas 

da FJP, visto que o projeto prevê 

a utilização de servidores que 

compõe o quadro da Assessoria de 

Comunicação e das Diretorias de 

Recursos Humanos.

Programa de Desenvolvimento de Lideranças Regionais
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DESAFIO: Como podemos melhorar a comunicação entre
Órgão Central e Regionais com o objetivo de aprimorar a
qualidade dos serviços públicos prestados pelos
servidores estaduais?

Servidores das Secretarias e
respec- tivas regionais.

A. Criação de um Programa de
Comunicação 
interna
B. Primeiramente, sensibilizar a alta 
gestão das secretarias para a 
importância e inuência da Comunicação
Interna na eciência da prestação dos
serviços à sociedade, através da
participação dos gestores em ocinas
temáticas sobre Comunicação Interna
como parte de uma Formação executiva
ofertada pela Fundação João Pinheiro. 

• Participação dos gestores e 
ASCOM nas ocinas sobre 
Comunicação Interna, para 
alinhamento de estratégias 
comunicacionais;
• elaboração gradual, com 
entregas parciais; com a 
apresentação inicial dos uxos 
de comunicação de forma a 
padronizar o compartilhamento 
de informações. Trabalhar 
conceito de comunicação interna 
entre os servidores para que as
próximas etapas sejam
introduzidas.

• Diculdades no engajamento 
necessário para transformar os 
conteúdos em práticas;
• demandará recurso para o 
nanciamento das ocinas;
O produto demanda tempo e 
pessoal para elaboração e 
formatação dos conteúdos/ requer 
acordo para priorização das
entregas.

Entre as determinações do
Programa de Comunicação 
Interna sugerimos a criação e 
manutenção de uxos de 
comunicação que facilitem a 
interação entre secretarias e 
respectivos órgãos regionais; 
criação de canais de comunicação 
como o compartilhamento e 
acompanhamento de drives,folders
e vídeos institucionais, que 

Grupo 10
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• Demora em retornos de alguns 
setores e dificuldades de alinhamentos
para ações conjuntas; 
• pouca integração entre setores; 
• falta de orientações sobre 
competências comunicacionais; 
• falta de orientação geral para todas as 
Regionais; 
• intempestividade; 
• número muito grande de
Subsecretarias e falta de comunicação
entre estas. A comunicação interna de
uma secretaria tem de trabalhar a
capacidade de administrar percepções,
ou seja, fazer uma leitura do ambiente e
prever do que ele precisará suprir com a
maior habilidadee transparência.

Na segunda parte, o Programa deve esclarecer o papel de
cada prossional da comunicação dentro da assessoria de
comunicação, detalhando os procedimentos a serem
adotados no exercício das distintas atividades de
comunicação. Na terceira e última parte, deverão ser
denidas estratégias para a implementação e ainda aspectos
básicos para atuação da Ascom.

possibilitariam a interação entre os 
servidores dos órgãos centrais e regionais;
capacitação do órgão na produção de informação
qualicada; avaliação sistemática e periódica, as
ações de comunicação interna da secretaria,
através de pesquisa de opinião dos servidores.



 
• Recurso para nanciar as 
Ocinas da FJP;
• o projeto prevê a utilização de 
servidores que compõe o 
quadro da Assessoria de 
Comunicação.

 • Alta liderança das secretarias
que têm importante papel no 
nanciamento e em assegurar a 
realização do Programa de 
Comunicação Interna;
• Fundação João Pinheiro para a 
ofer ta das ocinas de
comunicação 
interna.

Comunicar signica tornar 
comum, compartilhar, trocar 
opiniões,
associar,conferenciar.
Quando há engajamento na
boa gestão da Comunicação
Interna, é possível
desenvolver um trabalho de 
qualidade, que possibilite a 
mudança de cultura e clima 
organizacional,proporcionand
o assim a motivação e
engajamento do 
público interno.

• Assessor Estratégico de
Comunicação na
Coordenação 
do Programa;
• servidores da Assessoria de 
Comunicação. 
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Criar o Programa Lugar de

Estudante é na Escola para

combater a evasão escolar.

O Governo de Minas tem um grande

desafio para enfrentar e buscar 

soluções no mundo pós pandemia: 

a evasão escolar. De acordo com a

Secretaria de Estado de Educação, se

em anos anteriores a evasão era uma

preocupação recorrente, durante a 

pandemia a situação se agravou, e 

o Governo do Estado precisa buscar 

66 mil alunos que abandonaram 

as escolas nesse período. Ainda de

acordo com o Censo 2020, a evasão

em Minas alcançava 3,5% no Ensino

Fundamental e 8,3% no Ensino 

Médio. Durante a pandemia de 

Covid-19, esses números aumentaram

em 5% entre os alunos do ensino 

fundamental e 10% no ensino

médio. A UNICEF estima que 10

milhões das 50 milhões de

pessoas entre 14 e 29 anos, não

terminaram alguma etapa da

educação básica.

Se por um lado os indicadores 

apontam o tamanho do desafio, 

que não tem uma única causa, e 

refletem o cenário da
desigualdade 

econômica, social e ambiental 

(também agravados na
pandemia), 

por outro, o desafio é: como

reduzir 

a evasão escolar, diminuir a
distorção 

idade/série e garantir o efetivo 

acesso à educação de qualidade?
A 

propósito essa é uma premissa do 

Governo do Estado, corroborada
pela 

Agenda 2030, em um dos

objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável 

propostos pela Organização das 

Nações Unidas.

A proposta de intervenção com 

vistas à solução de um problema 

real, consiste na criação de um 

Programa Governamental
intitulado:

Grupo 11: Como podemos
reduzir a evasão escolar
dos estudantes para
diminuir 
a distorção idade/série e
garantir o efetivo acesso à
educação?
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proposta inovadora que visa integrar

atores de variados setores da 

sociedade, como segurança pública,

assistência social e demais órgãos 

de proteção à infância e juventude,

estabelecendo um verdadeiro comitê

permanente baseado em parcerias

interinstitucionais, para conectar 

e buscar de forma ativa, por meio 

de ações e uso da tecnologia, com

diretrizes, metas e indicadores 

de desempenho de retorno dos 

estudantes que estão fora da escola

em Minas Gerais. Para manter 

atualizado um banco de dados das

instituições e da situação de cada 

região de Minas Gerais, será criado

oaplicativo MG na ESCOLA, uma 

ferramenta digital que estabelecerá

a rede necessária para solucionar o

problema pelos gestores públicos.
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Cidadão usuário e servidores
públicos.

O Governo de Minas tem um grande
desafio para enfrentar e buscar
soluções no mundo pós pandemia: a
evasão escolar. De acordo com o 
Censo 2020, a evasão em Minas
alcançava 3,5% no Ensino
Fundamental e 8,3% no Ensino Médio,
e durante a pandemia de Covid-19
esses números aumentaram.

A.Criar o programa governamental
“Lugar
de estudante é na escola”, com
estratégias voltadas à redução da 
evasão escolar.
B.- Será instituído um comitê gestor
interinstitucional central, composto
por membros da educação, saúde,
meio ambiente e assistência social;
-serão instituídos comitês gestores
interinstitucional regionais, composto
por membros da educação, saúde,
meio ambiente e assistência social;

•Implementar ações
diante de uma uma
situação histórico /
social, multifacetada,
pós pandemia, fato
que contribuiu sobremaneira
para o aumento da evasão
escolar; •Motivar estudantes
para o retorno à escola,
considerando todos os
problemas que perpassam a
evasão escolar.

•Diagnóstico por Escola;
•Plano de Ação
Integrado;
•indicadores com
metas para redução da
evasão escolar que 
estabelece melhoria nos 
índices de aprendizagem e 
uxo escolar;
•aplicativo de
monitoramento de busca
ativa

-Elaborar um diagnóstico
sobre as causas da evasão
escolar em cada escola 
(por meio do google forms),
pra saber de fato o motivo de
cada aluno ter saído da
escola);
-estabelecer metas de curto
médio e longo prazos;
-construir um plano de ação e
propor indicadores para o 
alcance de resultados para
mudar a realidade.

DESAFIO: Como podemos reduzir a evasão escolar dos
estudantes para diminuir a distorção idade/série e garantir o
efetivo acesso à educação?

Grupo 11
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-cada escola terá um ponto focal que colocará em prática as
ações junto aos comitês regionais;
-o comitê central será responsável por elaborar e monitorar
constantes ações preventivas e de busca efetiva dos alunos que
apresentam impedimentos em frequentar as aulas, junto aos
comitês regionais;
-haverá reuniões mensais da equipe para traçar as estratégias e
as ações do grupo;
-a equipe apresentará ações com base em diagnóstico que será
realizado por localidade.



•Origem recurso: Tesouro
Estadual;
•Parceria
Público/Privado.

•Órgãos Públicos Centrais
(Secretarias e prefeituras
municipais/UBS, Conselhos);
•Ministério Público Estadual;
•SENAI, SEBRAE, SENAC,
SENAR;
•In stituições de Ensino Superior;
•Associações comerciais.

•criação de resolução conjunta.
•espaço para as reuniões do
comitê com acesso à internet e
equipamento necessário para
projeção de dados;
•recursos nanceiros para
seminário de lançamento do 
programa e para o encontro dia D
de busca ativa integrada
regionalizada;
•recursos nanceiros para criação
de banners, cartilhas e panetos;
•criação de aplicativo de
monitoramento de busca ativa.

Formar cidadãos com consciên-
cia socioambiental, cientes dos 
direitos e deveres , estimular o 
protagonismo infantojuvenil em 
prol de uma sociedade mais 
justa e otimizar o uso dos
recursos públicos. Enm, o
acesso à educação possibilitará
uma formação qualicação 
da ao jovem que ingressará
futuramente em um mercado de
trabalho competitivo.
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Aliada às perspectivas do cidadão 

e as percepções das Lideranças, 

comprovadas por meio de pesquisas,

oGrupo 12 destaca os aspectos 

relevantes do Programa que 

culminaram com a produção de

um vídeo comparativo, realizado

em parceria com a SRE de Poços de

Caldas, que visa convencer acerca

da necessidade de criação de uma

Assessoria de Comunicação Regional.

O Grupo Pautou-se por diversos 

valores que absorveram na 

etapa vivencial, dentre os quais, 

a objetividade e salientaram a 

necessidade de escolher palavras 

corretas, de impacto, dados 

relevantes e visão de futuro que 

altere o cenário atual.

O grupo chamou atenção para 

a importância da utilização de 

ferramentas adequadas a cada 

demanda, entre elas, o CANVAS 

que compõem a proposta para 

solução do desafio Dar visibilidade 

da qualidade dos serviços públicos

estaduais para elevar a confiança 

do cidadão. Utilizou-se também 

o“Brainstorming e Brainwriting”, 

avaliação de satisfação do usuário

por meio de entrevistas, “Blueprint”,

entre outras. O processo formativo

percorrido possibilitou revisitar e 

aperfeiçoar a capacidade de negociar,

liderar e mediar conflitos, tendo 

reforçado os conceitos referente

a importância do líder em fazer as 

coisas rodarem, aperfeiçoar as rotas,

estabelecer planos de ação, formular

estratégias, bem como condições

para desenvolver equipes de alta 

performance com as habilidades 

técnicas e políticas da gestão.

A formação reforçou a importância 

da escuta ativa e evidenciou o que 

devem priorizar, com quem ir e o 

que delegar, sempre primando pelos 

resultados coletivos, construídos por 

uma equipe organizada e motivada, 

pautada pela responsabilidade entre 

Grupo 12: Dar visibilidade
da qualidade dos serviços
públicos estaduais para
elevar a confiança do
cidadão.
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os pares e por vínculos de confiança,

valorizando as premissas da inovação

e da abordagem centrada no ser 

humano com foco na desconstrução

de problemas e criação de propostas

de solução, demonstrando por 

meio da solução proposta o 

compromisso em colocar o estado a

serviço dos cidadãos, em melhorar 

e dar visibilidade à qualidade da 

performance do estado.

Programa de Desenvolvimento de Lideranças Regionais

54



•Falta de conhecimento da
população
quanto à qualidade dos serviços
públicos prestados, em função da 
dificuldade de divulgar as ações e 
boas práticas das regionais;
•a assessoria de comunicação será
importante para dar visibilidade dos
 serviços ofertados e das
realizações das regionais, visando
elevar a confiança dos 
cidadãos.

Para a sociedade em geral,
cidadãos atendidos pelo serviço
público da educação e meio
ambiente, como também para
todos os servidores da SRE e
SEMAD.

A.Implantar o
serviço/setor/assessoria de
comunicação dentro das
Superintendências Regionais de
Ensino e Meio Ambiente à exemplo
da SRS.
B.O setor de comunicação
funcionará nas regionais, contando
com servidor(es)  que farão a
assessoria em articulação com 
o órgão central, dando visibilidade
às ações das instituições da
educação e meio ambiente,
evidenciando as agendas positivas e 
entregas aos cidadãos.

•Campanhas publicitárias
para WEB e redes sociais;
•vídeos institucionais;
•boletins e Informativos;
•atendimento às demandas da
imprensa em 
geral;
•potencialização da
comunicação interna das
regionais,
•manutenção e incremento do
Sites e Redes Sociais das
Regionais. •implementação de
pesquisas de expectativas e
satisfação.

•Orçamento;
•formação do prossional;

Através da criação da 
assessoria de comunicação, 
por ato normativo próprio, 
contratando prossional 
habilitado, subordinado 
hierarquicamente aos 
gabinetes das regionais e 
tecnicamente aos órgãos
centrais.

DESAFIO: Dar visibilidade da qualidade dos serviços
públicos estaduais para elevar a conança do
cidadão.

Grupo 12
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•SEPLAG;
•SEGOV;
•SEE;
•SEMAD;
•CGE para a garantia dos
recursos humanos, 
tecnológicos e materiais. 

O projeto não requer
investimentos
nanceiros 
para sua
implementação.

Espera-se que a visibilidade da
qualidade dos serviços
públicos estaduais ofertados
elevem a conança do
cidadão.

•Recursos Humanos:
Prossional(is) habilitados em
Comunicação Social;
•recursos Tecnológicos:
Equipamentos de áudio e
vídeo, som e iluminação,
computadores, 
câmeras fotográcas,
lmadoras digitais e softwares;
•recursos materiais: material de
escritório e digitais em geral.
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ATENDIMENTO NOTA 10!

O atendimento no setor público 

precisa ser aperfeiçoado a cada dia. 

Além da transparência na gestão 

das atividades, é fundamental 

que haja diálogo constante com o 

usuário dos serviços prestados nas 

regionais. Dessa maneira, é mister 

mapear as demandas de cada órgão 

e estabelecer mudanças na forma de 

atendimento.

É importante, sem dúvida, ter um 

conhecimento amplo das demandas. 

Contudo, é preciso também planejar 

e executar as ações para resolver 

os pedidos dos usuários de maneira 

rápida e eficiente.

Um bom atendimento ao usuário 

dos serviços públicos faz toda a 

diferença na consolidação da imagem 

da instituição. Mesmo com todos os

avanços tecnológicos vivenciados 

pela sociedade nos últimos anos, o

contato presencial com o usuário 

ainda é considerado como o principal

fator de geração de satisfação. A 

tecnologia serve de apoio, mas o 

contato pessoal, ainda mais em um

estado com as características tão 

distintas como o de Minas Gerais, 

humaniza as relações e acaba por ser

determinante para a percepção de 

qualidade por parte dos usuários do

serviço público.

Desta avaliação, surgiu o desafio: 

como melhorar o planejamento 

das demandas para que o usuário 

do serviço público receba maior 

qualidade e agilidade na prestação 

de serviços? Esse projeto tem como 

objetivo ressaltar e disseminar, no 

âmbito das regionais da Educação, 

Saúde, Meio ambiente, entre outros 

órgãos, a prática da qualidade e da 

excelência, por meio de informações, 

conceitos e sensibilização dos 

servidores trazendo uma reflexão 

sobre a importância do nosso 

Grupo 13: Como melhorar
oplanejamento das
demandas para que o
usuário do serviço público
receba maior qualidade e
agilidade na prestação de
serviços?
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papel enquanto servidor público 

na manutenção da qualidade dos 

serviços e do envolvimento de todos

em busca da excelência.

Por meio desse instrumento de 

gestão, é possível uma unidade de 

atendimento avaliar melhor os pontos 

fortes, as fraquezas, as oportunidades 

e as ameaças. Assim, há mais 

possibilidades de estabelecer as 

medidas que podem ser concretizadas 

para o atendimento no setor público 

estar mais próximo dos anseios da 

população.

Programa de Desenvolvimento de Lideranças Regionais
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O usuário do serviço
público.

A.Atendimento Nota 10!
B.Identicar, monitorar as
demandas
recorrentes, estabelecer prazos, e
oportunizar instrumento de
avaliação
do atendimento para possíveis
correções dos processos.

A ineficiência e excesso de
burocracia no atendimento das
regionais de 
Educação, Meio ambiente e Saúde.

•Identicação das demandas
recorrentes dos usuários de
serviços das regionais da SEE;
SEMAD e SES, para
mapeamento e eventual
redesenho de processos
visando 
maior racionalização e agilidade
na resposta às demandas; 

•Implantação de sistema de
agendamento de atendimentos
(criar/utilizar interface especíca
no MG APP);
•realização de reuniões internas
de sensibilização;
•criação de material de
sensibilização (vídeos
institucionais e motivacionais);

DESAFIO: Como melhorar o planejamento das
demandas para que o usuário do serviço público receba
maior qualidade e agilidade na prestação de serviços?

Grupo 13
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•denição de prazos padronizados
para as entregas e sensibilização dos
servidores em relação à importância 
do atendimento nos prazos denidos;
•monitoramento contínuo do nível de
comunicação e atendimento das
demandas,
do cuidado com a pessoa do servidor
e estabelecimento de mecanismos de
reconhecimento dos que trabalham
diretamente no atendimento.

•criação de sistema de pesquisa
instantânea de satisfação.
•sistema de Reconhecimento ao
servidor NOTA 10; (mural,
redes sociais, sites das
regionais, jornal);
•questionário de pesquisa de
satisfação do atendimento (MG
APP, Google forms, formulário
impresso).



•Diculdade do usuário de
acesso à ferramenta de
avaliação do atendimento;
•sensibilização do usuário
sobre a importância de
fazer as avaliações do 
atendimento;
•ausência de recursos
nanceiros para o projeto;
•instabilidade do sistema de
avaliação;
•resistência de servidores na
mudança do processo de
atendimento.

•Melhoria da conexão de
internet e dos equipamentos
de informática utilizados no
atendimento;
• ampliação do número de
servidores no atendimento;
•coordenador da área de
atendimento (horas de
serviço);
•sistema de informação para
consolidação das
informações levantadas na
pesquisa instantânea.

Atendimento ágil, assertivo, ecaz e organizado capaz
de melhorar a experiência do usuário dos serviços das
unidades regionais (SEE, SEMAD e SES).

• Parcerias com
fornecedores
locais de produtos e
serviços (reconhecimento 
dos servidores destaque 
no atendimento);
•parcerias entre SEE;
SEMAD; SES; SEPLAG
para operacionalização
dos atendimentos;

•Por unidade de
atendimento:
-R$ 10.000,00 em recursos
de informática;
-R$10.000,00 em Sistemas
de informação às secretarias, 
necessários para a solução
(regime comodato/prestação
de s erviços).
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•parcerias com instituições que já
possuem o sistema de
agendamento
(SEPLAG,PRODEMGE, MG
APP, LigMinas);
•parceria com a SEPLAG para
oredesenho dos processos
críticos.



SÍNTESE PROPOSTA

PROGRAMA VALORAÇÃO

O Programa de Desenvolvimento

de Lideranças Regionais (PDLR)

de Minas Gerais objetiva capacitar

líderes para atuar de forma

estratégica e inovadora no setor

público, articulando ações em rede

para o alcance de resultados

estratégicos do Governo de Minas

Gerais. O PDLR abordou temas

como a implementação de

estratégias a partir da negociação,

comunicação, gestão 

de projetos, de processos, equipes

e conflitos. 

Em um módulo específico (etapa

vivencial), considerou a

aplicabilidade dos temas

abordados nas realidades

vivenciadas em cada Secretaria,

ou seja, com uma atuação 

transversal utilizando como

premissas a inovação e a

abordagem do design thinking.

A partir da reflexão sobre o

desafio identificado no início da 

etapa vivencial foi aplicado um

questionário, realizadas rodas de

conversa e reuniões com

servidores para entendimento do

problema. Foram então usadas as

ferramentas Como Podemos,

Mapa de Atores, Blueprint,

Dores/ganhos, Brainstorm/

brainwriting, consolidando uma

proposta de valor em um Canvas.

Estas ferramentas permitiram a

cocriação para a experimentação

e implantação da solução.

Na prática, a principal

preocupação identificada pelo

grupo de líderes foi a baixa

motivação, dificuldade de

engajamento e necessidade de 

melhoria do clima organizacional

das equipes. Então surgiu a

pergunta: como podemos motivar

os servidores de modo a melhorar

as entregas ao governo mineiro

nas Unidades Regionais?

Em resposta a essa pergunta 

apresentamos um Protocolo 

contendo os 07 passos do Projeto 

VALORAÇÃO, em que cada

passo 

Grupo 14: Como
podemos motivar os
servidores para buscar a
melhoria dos serviços
prestados e as entregas?

61



leva à implementação de relações 

dialógicas e estabelecimento de um

ambiente democrático e participativo,

através de uma trilha dinâmica. Por

último, apresentamos um vídeo 

do uso do Protocolo e da Trilha. 

Possíveis dificuldades como ambiente

complexo para utilização e cultura 

de resistência a mudanças precisam

ser trabalhadas. Tem baixo custo, 

governabilidade regional, permite a 

coparticipação dos servidores, sendo

adaptativo e versátil.

Programa de Desenvolvimento de Lideranças Regionais
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Servidor público das regionais. 

O baixo grau de motivação dos 
servidores, a necessidade de
ampliação da coparticipação e as 
formas de valorização do servidor 
são importantes para o
engajamento e consequente
melhoria dos serviços prestados.

A. Um Protocolo/Checklist mobilizador 
de 05 passos essenciais para uma 
regional motivadora, acompanhado 
de uma trilha de aprendizagem 
orientadora da implementação.

• Produziremos um protocolo 
com os passos, incluindo 
explicação breve de cada um
deles;
• produziremos a trilha de 
aprendizagem que incluirá 
textos, vídeos, manuais e 
roteiros para a implementação de 
cada um dos passos;
• faremos um vídeo instrutivo, de 
uso do protocolo e da trilha, 
direcionado a dirigentes
regionais.

• Identicação dos materiais de 
apoio para a trilha;
• nível de complexidade 
elevado do material
disponibilizado;
• diculdade de articulação do 
grupo de trabalho mediante o 
tempo disponível para a entrega.

• Check list desenvolvido e 
disponível;
• trilha de aprendizagem 
desenvolvida e disponível;
• vídeo instrutivo desenvolvido 
e disponível.

DESAFIO: Como podemos motivar os servidores para
buscar a melhoria dos serviços prestados e as entregas?
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Grupo 14

B. O Gestor da Regional irá dispor de 
um protocolo denidor dos 05 passos, 
acompanhado de um link de acesso a
uma trilha de aprendizagem que,
percorrida, dará subsídio à
operacionalização do protocolo, a
partir de diagnóstico prévio breve. 



•Por unidade de
atendimento:
-R$ 10.000,00 em recursos
de informática;
-R$ 10.000,00 em Sistemas
de informação às
secretarias, 
necessários para a solução
(regime
comodato/prestação de s
erviços).

• Dirigentes Regionais - são
essenciais na identicação de
materiais que tenham
aderência 
às respectivas realidades;
•Universidades - poderão trazer
o“estado da arte” dos
processos motivacionais no
serviço;
•Fu ndação João Pinheiro -
poderá colaborar com expertise
de gestão pública e processos
motivacionais;
•3º setor;
•Outros.

•Recursos humanos;
•textos - artigos, manuais,
protocolos, roteiros;
•vídeos;
•podcasts.

Servidores trabalhando em
um ambiente mais saudável e 
harmonioso, com sentimento 
de pertencimento, mais 
engajados, realizados 
prossionalmente, atuando
em equipe e primando pela
eciência e melhoria das
entregas.
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