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APRESENTAÇÃO 
O presente documento constitui-se no Produto Contratual PC06; intitula-se “Relatório da 
Capacitação Realizada” e faz referência ao evento que objetivou a capacitação dos 
servidores usuários do Catálogo, nos processos de Cadastramento e Manutenção de Itens 
no Catálogo de Bens, Materiais e Serviços do Estado do Ceará. 

Diz respeito ao atendimento da Atividade 6 prevista nos Termos de Referência do “Projeto 
de Melhoria do Catálogo de Bens, Materiais e Serviços do Governo do Estado do Ceará” e 
corresponde ao relato desta atividade de “Capacitação de servidores usuários do Catálogo”.   

 
O documento está organizado de acordo com os seguintes tópicos: 
 

� Introdução apresenta esta etapa, configurando o Produto, para concretização do 
Projeto; 

 

� Etapas Conduzidas na Estruturação da Capacitação apresenta as principais 
ações estruturantes afetas à Capacitação; aborda seu objetivo e preocupações 
referentes à organização do evento, ao perfil dos participantes e ao local de 
realização;  

 

� Realização do Evento de Capacitação relata e apresenta os momentos 
constituintes da Capacitação;  

 

� Resultados obtidos relata a avaliação dos frutos das atividades de capacitação 
quer sob o enfoque do patrocinador, quer sob o enfoque dos participantes, com 
análise e ponderações dos resultados obtidos; 

 

� Considerações Finais da Consultoria onde se discorre sobre as considerações 
finais do produto frente ao escopo do Projeto, e são expostos alertas de previsível 
risco e impacto ao sucesso do Projeto e persistência do Catálogo;   

 

� Lista de Abreviaturas, em que se apresenta a lista das abreviaturas utilizadas ao 
longo deste documento; 

 
� Anexos apresentando documentos complementares e constituintes da Capacitação, 

tais como Registro de Presenças, material de apoio a apresentação de conteúdos, 
apostila da Capacitação e instrumento de registro da Avaliação da Capacitação. 

RELATÓRIO DA CAPACITAÇÃO REALIZADA 
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1. Introdução 
 

Dando início ao atendimento desta atividade do Projeto, a Consultoria identificou que 
deveriam participar deste evento de capacitação, servidores da administração pública do 
estado do Ceará que, de diferentes formas, se relacionam de maneira muito próxima, com o 
Catálogo de Bens, Materiais e Serviços do Estado. 

Percebeu-se assim que viriam a compor este público, pessoas que têm interesse comum 
com a existência do Catálogo, as quais estariam presentes com a finalidade de revisitar 
conhecimentos associados a sua utilização cotidiana. 

Frente a este público alvo, a equipe de consultores concluiu que não seria de relevância 
uma abordagem de transferir conhecimentos em relação à dispositivos e marcos 
regulatórios, ferramentas de apoio (sistema S2GPR), como em relação à utilização do 
próprio Catálogo via sistema, pois isto configura-se no próprio dia-a-dia dos participantes. 

Entendeu a Consultoria que neste contexto, mais relevante seria promover uma 
oportunidade de revisitar conteúdos que oportunizassem ‘pensar’ o Catálogo; isto é, 
conteúdos que favorecessem e promovessem o adequado entendimento de como melhor 
entender o apropriado enquadramento do item como pertencente à estrutura do Catálogo, 
tanto quanto de sua estimada e adequada descrição como item componente deste 
Catálogo. 

Percebida esta importância, e a dimensão deste viés de abordagem, treinar os processos de 
Cadastramento e de Manutenção do item no catálogo assumiram significância relativizada 
nesta conduta instrucional. 

O treinamento, por estar condicionado, ao exposto nos Termos de Referência do Projeto 
(TR), abordou e trabalhou os referidos processos de Cadastramento e Manutenção de Item, 
assumindo o conhecimento por parte dos servidores participantes, predispondo-se a orientar 
e esclarecer dúvidas e distorções no executar de suas rotinas. No entanto, o principal fio 
condutor deste treinamento de usuários foi “pensar” a permanência, a persistência, a 
estabilidade, a conservação e a qualidade do Catálogo de Bens, Materiais e Serviços, 
assumindo as iniciativas de qualificação e saneamento promovidas no Catálogo, foco deste 
Projeto conduzido pela Consultoria, sendo o compartilhamento destes procedimentos os 
resultados esperados da realização deste treinamento aqui relatados. 
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2. Etapas conduzidas na Estruturação da 
Capacitação 

 

Com o intuito de promover o atendimento da Atividade 6 do Termo de Referência do Projeto, 
a respeito da “Capacitação de Usuários no Catálogo”, foram promovidas iniciativas no 
sentido de: 

 
� Elaboração, proposição e submissão de material instrucional (Apostila) para 

Capacitação em referência aos processos de cadastramento e manutenção de bens, 
materiais e serviços no Catálogo de Itens, a ser aprovado pela SEPLAG/CE. Esta 
Apostila também foi elaborada visando ser um recurso de referência rápida para apoio 
do servidor no decorrer da execução da rotina referente a realização dos processos de 
cadastramento e manutenção de itens no/do Catálogo; 

� Disponibilização do arquivo do material instrucional referente a Apostila para o evento 
de Capacitação, encaminhado à Escola de Gestão do estado do Ceará, visando 
providências de impressão para utilização e distribuição do material de apoio para 
registro e acompanhamento de conteúdos abordados em treinamento;  

� Constituição de material instrucional de apoio à execução do Workshop do evento de 
Capacitação, através da elaboração de apresentação de conteúdos em formato MS 
PowerPoint, a ser utilizada em sala de treinamento. 

 

2.1  Do Objetivo da Capacitação 
 

A finalidade da realização desta capacitação dos usuários do catálogo, prevista como uma 
atividade do “Projeto de Melhoria do Catálogo de Bens, Materiais e Serviços do Governo do 
Estado do Ceará”, envolve prioritariamente o objetivo específico de manter os usuários 
atualizados e alinhados com:  

 
� As ações de qualificação propostas para a promoção de adequações e qualificações 

para o catálogo; 

� Atualizações em referência às ações envolvidas com os processos de cadastramento 
e manutenção de item no Catálogo; 

Englobando, como resultados esperados, o nivelamento de conhecimentos em relação a: 

� Filosofia estruturante do Catálogo, embasada no FSC – Federal Supply Classification; 
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� Introdução de parâmetros de uniformização para adequação da elaboração de 
descrições dos itens do Catálogo; 

� Manutenção do saneamento promovido na base de dados do Catálogo de Itens e, em 
especial, em referência ao tratamento dado aos itens obsoletos, inconsistentes, 
divergentes, incompletos e repetidos.   

No atendimento destes enfoques norteadores foi abordado todo o conteúdo teórico 
necessário ao atingimento destes objetivos; tendo sido apresentados os aspectos gerais 
envolvidos no desenvolvimento do Projeto, bem como aqueles relacionados especificamente 
com a conservação, permanência e perpetuação do Catálogo de Itens. 

 
2.2   Da Organização do evento  

O evento de capacitação teve sua realização elaborada assumindo-se e adotando-se a 
diretriz, oriunda do Cliente, de que a Escola de Gestão Pública do Governo do Estado do 
Ceará, seria envolvida como facilitadora para a realização do evento, atuando como 
promotora dos trâmites associados à estruturação e ambientação da capacitação a ser 
promovida, em referência ao “treinamento de usuários no processo de cadastramento e 

manutenção de bens, materiais e serviços”. 

Assim, iniciativas como a formalização dos convites para participação, inscrições para o 
evento, disponibilização de infraestrutura, equipamentos, instalações, impressão/elaboração 
de apostilas (a partir de material fornecido pela consultoria) e demais providências 
relacionadas com o apoio, estruturação e ideal ambientação para realização do evento de 
treinamento destes servidores do Estado, como a disponibilização de água gelada e 
cafezinho, contaram com a adesão da Escola de Gestão Pública. Este apoio se encerra com 
o fornecimento de Certificados de Participação no Evento de Capacitação, a ser fornecido 
aos servidores participantes.  

Abaixo são apresentados alguns registros deste apoio providenciado pela Escola de Gestão 
Pública do Estado do Ceará. 

 

Figura 1 - Foto da programação do evento agendado para ocorrer na EGP/CE 
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Figura 2 - Foto do Mapa de utilização de salas da EGP/CE com a programação do evento 

 

 

Figura 3 - Foto da apostila distribuída aos participantes do evento 
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2.3  Do Perfil dos Participantes  
 

A indicação dos servidores constituintes do grupo de interesse como participantes deste 
evento de capacitação ficou a critério da SEPLAG/CE e a cargo da Escola de Gestão do 
Governo do Estado, em promover e agendar esta convocação e inscrição. 

A NTConsult, no entanto, adiantou sugestões em referência a alguns servidores envolvidos, 
direta ou indiretamente, com a manutenção do Catálogo que, no seu entender, deveriam vir 
a participar deste evento, quer como convidados, quer como convocados. 

Da Capacitação participaram servidores da Administração Pública do Estado do Ceará e 
alguns expoentes representantes da SEPLAG/CE, área promotora do evento. Ao todo foram 
disponibilizadas 25 vagas, com 23 participantes inscritos, além do Sr. Valdir Silva (promotor 
oficial do evento); estando estas participações evidenciadas em registro de participação, 
entitulado Formulário de Frequência, anexado a este relatório. 

No evento se fizeram presentes representantes da equipe da NTConsult que participaram 
da condução e realização dos procedimentos de diagnóstico, requalificação e saneamento 
do Catálogo de Bens, Materiais e Serviços do Estado do Ceará, bem como da adequação 
de todo ambiente do Catálogo e processos que apoiam sua existência. 

 

2.4 Do local de realização do evento 
 
O evento de capacitação, conduzido a partir da modalidade presencial, em módulo único, 
teve lugar no dia 25 de julho de 2017, com duração de 4 horas, tendo iniciado às 13 horas e 
finalizado às 17horas, com intervalo de 30 minutos.  

O referido evento ocorreu nas instalações da Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará, 
sita à Rua General Afonso Albuquerque de Lima, s/n, sala 1, na cidade de Fortaleza e 
contou com todo apoio e experiência desta instituição.  
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3. Realização do Evento de Capacitação   
  
A NTConsult, ainda que apoiada pela experiência e eficiência da Escola de Gestão Pública, 
promoveu a recepção dos participantes quando de seu ingresso ao local da capacitação. 
Nesta oportunidade realizou a identificação do servidor, promoveu a distribuição de crachás 
de identificação, solicitou assinatura no documento Formulário de Frequência, e entregou 
em mãos, a cada servidor participante, a Apostila da Capacitação.  

Na impossibilidade de comparecimento, na abertura do evento, do Sr. Valdir Augusto da 
Silva, Coordenador de Gestão de Compras da SEPLAG/CE do estado do Ceará; o evento 
teve sua abertura formalizada pelas palavras de boas-vindas proferidas pela Sra. Soraya 
Quixadá Bezerra, Coordenadora de Gestão de Compras da SEPLAG/CE, e principal 
interlocutora NTConsult x SEPLAG/CE, neste Projeto de Melhoria do Catálogo de Bens, 
Materiais e Serviços do Governo do Estado do Ceará.  

Nesta recepção aos servidores participantes, a Sra. Soraya Quixadá comentou a respeito do 
trabalho que vinha sendo realizado pela NTConsult - o qual agora culminava neste evento 
de nivelamento de conhecimentos, frente à introdução de ajustes às atividades associadas 
ao Cadastramento e Manutenção de Itens no Catálogo.  

Ressaltou o empenho da área, o interesse e apoios recebidos por parte de áreas coirmãs, 
bem como a satisfação de sua equipe em passar a contar com um Catálogo revitalizado e 
saneado, segundo tendências de mercado.  

Após este momento inicial, o Sr. Carlo Turk de Almeida, gestor do Projeto por parte da 
NTConsult, comentou da adequação realizada sobre o Catálogo do Ceará, o qual foi 
adaptado, saneado, requalificado e disciplinado segundo orientações adotadas tanto em 
nível nacional (por diversos Estados), quanto por exemplos internacionais observados em 
diferentes países. 

Logo a seguir o Sr. Carlo Turk apresentou a equipe de trabalho e, disponibilizando-se a 
mediar quaisquer ocorrências, cedeu a palavra à Sr.ª Rejane Gomes, consultora instrutora, 
para que assumisse a condução dos trabalhos, atuando como instrutora facilitadora do 
evento de Capacitação. 

 

 
3.1 Do início e conscientização para Capacitação 

Dando início a oficina de trabalho, a instrutora facilitadora da capacitação propôs a 
realização de uma dinâmica de integração dos participantes, objetivando tanto suas 
apresentações - em relação aos demais membros do grupo, como também para que se 
quebrasse a formalidade reinante no ambiente. 

Esta dinâmica constituiu-se na composição de um círculo pelos participantes. Foi introduzido 
pela facilitadora um novelo de um fio de algodão, solicitando que fosse jogado entre os 
participantes aleatoriamente, e que cada participante, ao receber o novelo do cordão 
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dissesse seu nome e órgão de origem antes de jogar o novelo para um próximo participante, 
mantendo o fio sempre bem esticado. 

No final deste encordoamento, promovido entre os 23 participantes presentes na abertura 
do evento, estava configurada uma rede de barbante - lembrando uma teia de aranha. Neste 
momento a facilitadora introduziu um balão sobre a teia, solicitando ao grupo que 
equilibrasse o objeto, evitando que caísse. Tanto o fio de algodão utilizado quanto o balão 
introduzido tinham a cor verde, numa referência (subliminar) às cores do estado do Ceará. 

Deu-se início a um compenetrado e conjunto esforço para que o balão se mantivesse 
equilibrado sobre a teia; tendo sido necessária sua reintrodução após algumas quedas 
iniciais. Quando devidamente equilibrado por um determinado tempo, seguiu-se uma série 
de comandos onde a Sr.ª Rejane solicitava nominalmente a saída de alguns servidores 
componentes deste círculo inicial.  

Com o sucessivo afastamento dos membros do círculo muitos e insistentes foram os 
empenhos para manter o balão equilibrado sobre a teia. Passados alguns minutos ficou 
caracterizado o esforço do grupo em permanecer mantendo o balão sobre a teia que, 
paulatinamente, se desmembrada com o afastamento requerido.  

 

Neste ponto, depois de perceptível e estimada descontração do grupo de servidores, 
tentando manter a integridade da teia e o balão equilibrado sobre ela, o grupo foi convidado 
a encerrar a dinâmica, sendo convidados e chamados a intuírem e perceberem a relação 
existente entre: 

 

� A configuração da rede como os vínculos existentes entre o Catálogo e todos os 
órgãos da administração pública do estado do Ceará; 

� O empenho em manter a integridade da rede de suporte ao balão (quando do 
afastamento de participantes do círculo), como a responsabilidade de cada servidor 
frente a manutenção da integridade do Catálogo; 

� O esforço colaborativo para a manutenção do equilíbrio do balão como sendo o 
empenho de cada um em manter a adequação e qualificação do catálogo, frente às 
necessidades do Estado;  

� A necessária colaboração de todos e, em especial de cada um, para que o objetivo 
de se manter a qualidade do Catálogo se concretize. 

 

Diante destas conclusões, compartilhadas com os participantes, referenciando, 
circunstanciando e conscientizando a respeito da sua importância frente a consolidação, 
integridade e qualificação do Catálogo, deu-se início ao nivelamento de conhecimentos, com 
a utilização de apresentação de conteúdos providenciada com o apoio de recursos de 
apresentação multimídia. 
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Abaixo são apresentados alguns momentos durante a realização da dinâmica proposta. 

 

  

 
Figura 4 - Foto do início da construção da “teia de aranha” realizada pelos servidores participantes  
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Figura 5 - Foto de outro momento da construção da “teia de aranha” pelos participantes 

 

 
Figura 6 - Foto do momento em que se equilibrava o balão sobre a “teia de aranha” constituída. 
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Figura 7 - Foto de um dos momentos em que se reintroduzia o balão sobre a “teia de aranha”. 

 

 
Figura 8 - Foto do momento em que a “teia” se desfazia e o balão permanecia sendo equilibrado  
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3.2   Da Concepção e Condução da Capacitação 
 

A NTConsult, ao objetivar a elaboração deste evento em referência a “Capacitação de 
usuários no processo de cadastramento e manutenção de bens, materiais e serviços” 
identificou que em sua grande maioria, ou até mesmo em sua totalidade, os servidores que 
participariam do evento já: 

� Haviam participado de treinamentos anteriores referentes a este tema; 

� Tinham conhecimento dos dispositivos legais e demais marcos regulatórios que 
normatizavam a utilização do Catálogo; 

� Se envolviam, direta ou indiretamente, com a utilização do Catálogo no seu dia-a-dia 
laboral; 

� Conheciam o processo de Cadastramento e/ou Manutenção de item no/do Catálogo; 

� Compartilhavam a responsabilidade de descrever o item para compor o Catálogo. 

 

Esta constatação levou a consultoria a perceber que voltar a repetir conteúdos como 
dispositivos legais e marcos regulatórios assim como processos de cadastramento e 
manutenção de item no catálogo seria de pouca ou nenhuma valia; não agregando 
conhecimento ou valor aos participantes e mais, percebeu que dificilmente estes servidores 
estariam motivados a mais uma vez ouvirem a respeito deste mesmo conteúdo - ainda que 
fosse o objetivo central deste nivelamento de entendimentos e transferência de conteúdos. 

Optou assim a Consultoria por promover esta capacitação de forma que os participantes: 

� Aportassem seus conhecimentos e vivências anteriores; 

� Reconhecessem as principais ações envolvidas no processo de Cadastramento e 
Manutenção de item no Catálogo; 

� Percebessem a importância de sua participação em referência a permanência, 
persistência e consistência do Catálogo de itens; 

� Contribuíssem para com a adequação da descrição do item no Catálogo; 

� Se identificassem com a responsabilidade por manter a qualidade e o empoderamento 
do Catálogo. 

 

Assim, a concepção da abordagem em referência aos processos de cadastramento e 
manutenção de itens no Catálogo deu-se de modo consequente, a partir da Capacitação 
proposta, e não somente pela apresentação das atividades envolvidas na execução dos 
referidos processos; evitando-se a repetição de conteúdos já conhecidos e dominados pelos 
participantes.   
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A adoção deste viés de construção do conhecimento a partir da conscientização de sua 
parcela de contribuição - oriunda de seu conhecimento e participação, além de reforçar o 
conhecimento pré-existente do participante, reforça a importância de sua participação e 
oportuniza a sintonia idealizada para a adequação do nivelamento de conhecimentos frente 
às modificações propostas; desmistificando, evitando e contornando eventuais barreiras e 
resistências do tipo “estão chovendo no molhado” ou até mesmo do tipo “estão querendo 
ensinar o padre a rezar missa”. 

Assim a consultoria voltou-se para a proposição de abordagem de conteúdos em referência 
a:   

� Como “Pensar” o Catálogo em termos de Estrutura; 

� Como “Elaborar” a disciplinada descrição do item para o Catálogo;  

� Como promover o exercício destes conhecimentos compartilhados;  

� Como esclarecer dúvidas e debater eventuais problemas enfrentados.   

 

Contextualizada a opção por esta linha de capacitação e estabelecimentos de objetivos que 
já haviam sido reforçados, em tempo de realização da dinâmica de integração do grupo, 
despertando a conscientização e circunstanciando a importância de cada servidor na 
manutenção da integridade e da qualidade do Catálogo, ponderou que o próximo objetivo 
seria nivelar conhecimentos em referência à “como pensar o Catálogo”. 

Com este enfoque, a capacitação objetivou esclarecer como o Catálogo se encontra 
conceitualmente estruturado. Comentou como esta estrutura, embasada no FSC – Federal 
Supply Classification, atua como sendo o esqueleto do Catálogo; esclarecendo como está 
formada e indicando como a mesma se desdobra, contemplando todos os níveis de 
classificação do item de material. 

Neste ponto do andamento do evento os participantes foram chamados a realizarem alguns 
exercícios dirigidos, para assim desenvolverem estes novos conhecimentos e treinarem 
estes aprendizados; objetivando destreza de raciocínio e facilidade de compreensão. Todos 
os exercícios propostos na apostila contam com as respostas divulgadas à parte, como 
anexo, no final dos conteúdos. 

Após a realização de breve intervalo, para rápido relaxamento e realização de Coffee break, 
o grupo voltou a ser defrontado com outra realidade vivenciada pelo Catálogo de Itens – a 
inadequação de descrições dos itens do Catálogo. 

Neste ponto a capacitação optou por oportunizar a construção do conhecimento de forma a 
favorecer o refinamento de idéias em prol do conteúdo da descrição. Para tanto recorreu a 
utilização de recurso lúdico que oportunizasse e favorecesse a descrição do item do 
Catálogo de forma disciplinada, indicando a sequência, considerada minimamente ideal, de 
apresentação de informações componentes da descrição do item, já abordando como passo 
do processo de cadastramento de itens.  

A construção deste conhecimento, contou com a utilização de um apoio lúdico-cognitivo, 
representado por um “trenzinho”, que sinalizava e disciplinava o formato ideal de elaboração 
da descrição do item de material para composição do catálogo. 



 

  

 

Nº da Página: 16 de 70 PC06 - Relatório da Capacitação Realizada 

Após a exploração conjunta de alguns exemplos, utilizando este recurso pedagógico, os 
participantes foram novamente chamados a promoverem alguns exercícios de fixação 
dirigidos, individualmente, para os quais também haviam respostas apresentadas como 
anexo, no final da apostila.  

Estes exercícios propostos também foram explorados em grupo, tendo sido investigados 
frente às novas orientações para elaboração da descrição de itens. Questionamentos e 
dúvidas foram respondidas e esclarecidas pelo Sr. Davi Arrue, membro da consultoria 
diretamente responsável pela requalificação e saneamento dos itens do Catálogo da 
SEPLAG/CE. 

Cabe ressaltar, que no decorrer de todo repasse e nivelamento de conhecimentos a equipe 
da NTConsult esteve receptiva a realização de questionamentos, estando seus profissionais 
disponíveis para os esclarecimentos que se fizessem necessários, inclusive apoiando a 
realização dos exercícios individualmente, sempre que solicitados. Esta atitude de 
permanente disponibilidade e de apoio, por parte da equipe da consultoria, gerou um 
ambiente de descontração e favoreceu o questionamento de eventuais dúvidas. 

Assim o “estruturar” e o “pensar” catálogo foram promovidos, nivelados e exercitados no 
decorrer desta capacitação; dispondo-se a Consultoria a permanecer à disposição para 
eventuais dúvidas que venham a surgir.   

  

 

3.3  Da Finalização e Avaliação da Capacitação 
 

Concluída a exposição de conteúdos que objetivou o nivelamento de conhecimentos em 
referência a nova maneira de “estruturar” e “pensar” o Catálogo de itens, a qual oportunizou 
revisitar entendimentos embasando-se em metodologias revisadas e revitalizadas, em 
termos de modernização estrutural e organizacional, a instrutora facilitadora encaminhou a 
finalização do evento propondo duas atividades. 

Como primeira atividade solicitou aos participantes que promovessem a Avaliação da 
Capacitação preenchendo, de forma anônima, o instrumento distribuído para este fim, o qual 
encontra-se documentado em anexo a este relatório. 

Como segunda e última atividade desta etapa, que concretizou o término da Capacitação, a 
Consultoria agradeceu a participação de todos e promoveu o sorteio de um brinde aos 
servidores participantes do evento.   

Este brinde, conforme pode ser visualizado abaixo, tratou-se de um caderno da NTConsult, 
oferecido como forma de demonstração de seu apreço e reconhecimento pelo empenho e 
envolvimento dos servidores em todo o decorrer da condução do “Projeto de Melhoria do 
Catálogo de Bens, Materiais e Serviços do Governo do Estado do Ceará” e, em especial por 
suas participações no evento de Capacitação. O servidor, que por sorteio ganhou o brinde 
da NTConsult, foi o Sr. Valdir Silva. 

Na sequência apresentamos o registro do encerramento formal desta atividade, com a 
realização de foto oficial, com a participação de todo o grupo de servidores participantes do 
evento e membros da equipe da NTConsult. 
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Encerrou-se assim este evento de capacitação dos servidores, o qual constituiu fato gerador 
deste Relatório da Capacitação Realizada; produto contratual PC06 do Projeto de Melhoria 
do Catálogo de Bens, Materiais e Serviços do Governo do Estado do Ceará.  

 

 
Figura 9 - Foto do Caderno oferecido como brinde no sorteio realizado 

 

 

 

 

Figura 10 - Foto de encerramento do evento realizada em frente à Escola de Gestão Pública/CE, com todo o 

grupo de servidores participantes e membros da equipe da NTConsult.  
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4. Resultados Obtidos 
 

Obter um retorno, uma devolutiva ou feedback, da realização do evento de capacitação 
junto à Coordenação da SEPLAG/CE, patrocinadora do evento, é importante para a equipe 
participante do Projeto e, neste sentido, a Consultoria buscou obter esta apreciação 
imediatamente após a realização do evento, junto aos promotores, em caráter totalmente 
informal.  

No entanto, outro enfoque que também assume significativa importância para a Consultoria, 
é como os participantes perceberam a capacitação oportunizada, como receberam este 
nivelamento de conhecimentos e quanto se sentiram envolvidos e apoiados em relação a 
estas novas orientações e diretivas operacionais. 

Objetivando este retorno a Consultoria solicitou aos participantes a realização de uma 
avaliação do evento de capacitação. O Objetivo desta solicitação em promover um inquérito 
da satisfação dos participantes visa poder mensurar o quanto o evento correspondeu às 
expectativas. Para tanto a consultoria distribuiu um formulário, com questionamentos que 
pré-elencavam uma série de enfoques em referência a realização do evento. 

O instrumento oportunizou também o acolhimento de opiniões dos participantes, 
promovendo a indicação do que poderia ter oportunizado que o evento tivesse sido melhor. 
Este instrumento utilizado para coleta de informações de Avaliação da Capacitação 
encontra-se disponibilizado neste relatório, como anexo.     

A totalidade dos documentos preenchidos que geraram a amostra contabilizada e avaliada 
de forma estatística, corresponde ao universo dos 23 participantes do evento.  

 

4.1 Avaliação sob o Enfoque SEPLAG/CE 
Em retorno extraoficial, colhido junto aos patrocinadores da SEPLAG/CE, a partir de 
comentários emitidos após a realização do evento, este foi considerado como tendo ocorrido 
a contento; contemplado os objetivos almejados, oportunizado o compartilhamento de 
informações, tendo esclarecido a respeito do Catálogo e seus processos assim como criado 
espaço e ambiente para debates e esclarecimento de dúvidas. 

 

4.2 Avaliação sob o Enfoque dos Participantes 
Após o levantamento e análise das avaliações obtidas junto aos servidores participantes do 
evento, a consultoria tem condições de comentar e divulgar que em termos gerais, o grau de 
satisfação dos participantes, em relação a este evento de Capacitação, foi apurado em 90%. 

Sob o prisma da Consultoria, a análise deste percentual de 90% obtido, indica que a opção 
promovida pela linha pedagógica para a construção do conhecimento - condutora de uma 
abordagem diferenciada, assim como promotora deste enfoque adotado, despertou 
interesse, promoveu envolvimento e reforçou o mérito do objeto e do objetivo, resultando por 
surtir o efeito desejado como resultado do evento de Capacitação. 
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A avaliação iniciava com a proposição da Questão A, a qual foi apresentada no documento 
de Avaliação da Capacitação desdobrando-se em 8 (oito) quesitos direcionados, sendo que 
para cada um destes fatores investigados se propunham opções de resposta no escopo de 
Bom, Regular e Ruim.  

No entanto, neste enfoque e abordagem inicial, a Questão A será avaliada em termos 
gerais, isto é, de forma não discriminada ou investigativa dos oito enfoques específicos 
questionados, mas sim sob uma avaliação geral englobando estes oito fatores investigados. 
O conjunto de respostas obtidas para a Questão A em termos gerais, para o qual se obteve 
o percentual de 90% de satisfação pode ser melhor percebido na representação gráfica a 
seguir apresentada: 

 

 

 

Constata-se assim que, para esta proposição em relação a Questão A, no que faz referência 
a avaliação geral do evento de Capacitação, registram-se valores de aprovação por parte de 
90% dos participantes, contrapondo-se a 10% dos servidores que não se posicionaram 
desta forma.  

Direcionada a avaliação somente sob este prisma geral, este percentual obtido indica que a 
Capacitação pode ser assumida como referenciando significativo índice de sucesso e 
aprovação frente ao grupo de servidores participantes do evento. 

 

Ainda para esta Questão A, que solicitava avaliações direcionadas - que se desdobravam 
nos 8 (oito) quesitos (anteriormente comentados), para os quais se propunham respostas no 
referido escopo de Bom, Regular e Ruim, é importante indicar que todos foram investigados 
individualmente e analisados. A seguir estas avaliações estatísticas e a interpretação destes 
dados serão apresentados para apreciação. 
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4.3 Avaliação sob o enfoque de cada quesito do inquérito 
O documento de Avaliação da Capacitação, em sua Questão A, também oportunizava a 
coleta de opiniões enfocando diferentes quesitos, questionando especificamente em relação 
a: 

  

Como você avalia os seguinte itens envolvidos na Capacitação? Marque com um “X”  
 

 

4.3.1  Questão A.1 

 

 

 

 

Sob este aspecto os participantes foram unânimes em demonstrar sua satisfação em 
relação ao acolhimento recebido no início do evento. Nesta oportunidade foram 
oportunizados crachás de identificação, distribuídas as apostilas do evento de capacitação e 
solicitada assinatura em Formulário de Frequência providenciado pela Escola de Gestão 
Pública do Estado do Ceará (EGP/CE).   

 

 

 

 

 

Nº 

 

Quesito 

Bom Regular Ruim 

1 Recepção e Acolhimento (Identificação/Crachás) 23 0 0 
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4.3.2  Questão A.2 

 

 

 

 

 

A análise deste quesito indica que somente parte do grupo (22% dos participantes) não 
consideraram adequadas as instalações disponibilizadas pela EGP/CE para a realização do 
evento. No entanto é pertinente comentar que para 78% dos participantes as instalações e 
providências estavam a contento e não deixaram a desejar. 

 

 

4.3.3 Questão A.3 

 

 

 

Nº 

 

Quesito 

Bom Regular Ruim 

2 Acomodações (Sala) 18 5 0 

 

Nº 

 

Quesito 

Bom Regular Ruim 

3 Material de apoio utilizado/distribuído (Apostila/ Apresentação) 22 1 0 
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A ponderação resultante da apreciação do material de apoio utilizado tanto na apresentação 
dos conteúdos quanto disponibilizados na apostila, ficou a contento para 96% dos 
participantes, apesar de 4% terem considerado que poderiam ter sido melhores. 

 

 

4.3.4 Questão A.4 

 

 

 

 

Em referência a duração do evento a grande maioria dos participantes considerou as 4 
horas propostas como adequadas (78%), entretanto 22% dos participantes demonstraram 

 

Nº 

 

Quesito 

Bom Regular Ruim 

4 Duração do evento de capacitação (4 h) 18 5 0 
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interesse, disponibilidade e disposição de dedicar mais tempo para aprimorarem seus 
conhecimentos e aprofundarem o debate sobre o assunto.  

 

 

4.3.5 Questão A.5 

 

 

 

 

A análise deste quesito demonstrou que 78% dos participantes considerou os conteúdos 
transmitidos na capacitação adequados e relevantes, sendo que 22% não tiveram sua 
aspiração totalmente contemplada. Este resultado também refletiu e corroborou o resultado 
obtido na questão A.4 (acima), na qual ficava retratado o interesse demonstrado por 22% 
dos participantes em dedicarem mais tempo a explorar o assunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 

 

Quesito 

Bom Regular Ruim 

5 Conteúdos transmitidos na Capacitação 18 5 0 
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4.3.6 Questão A.6 

 

 

 

 

Para 96% dos participantes a equipe de Capacitação da NTConsult demonstrou satisfatório 
domínio dos conteúdos abordados; no entanto 4% dos servidores não compartilharam desta 
opinião. 

 

 

4.3.7 Questão A.7 

 

 

 

Nº 

 

Quesito 

Bom Regular Ruim 

6 Domínio dos conteúdos pela equipe de capacitação 22 1 0 

 

Nº 

 

Quesito 

Bom Regular Ruim 

7 Relevância da capacitação com sua atuação profissional  21 2 0 
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A análise deste quesito demonstrou que 91% dos participantes consideraram os conteúdos 
abordados e transmitidos na capacitação adequados e com relevância em sua atuação 
profissional, e para 9% dos servidores esta relevância não foi percebida. 

 

 

4.3.8 Questão A.8 

 

 

 

 

 

Nº 

 

Quesito 

Bom Regular Ruim 

8 Oportunidade para expor dúvidas (questionar o conteúdo 
abordado) 

23 0 0 
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A investigação deste quesito demonstrou que 100% dos participantes ficaram satisfeitos 
com a oportunidade de expor e questionar a respeito de suas dúvidas, sanando-as através 
de esclarecimentos e orientações ou mesmo através dos debates que se oportunizaram.   

 

 

4.3.9 Questão B:  Nível Geral de Satisfação  

 

O questionamento inqueria: 

Em termos gerais, como você se sente em relação ao conhecimento que você 
obteve/agregou ao participar deste evento? Indique o nível de satisfação, sendo 1 
(insatisfeito) e 5 (totalmente satisfeito).  

Nível de Satisfação �  

 

Para este inquérito foi obtida a seguinte distribuição das satisfações emitidas: 

 

Nível 1 

Insatisfeito 

Nível 2 

Pouco 
Satisfeito  

Nível 3 

Satisfeito 

Nível 4 

Muito 
Satisfeito 

Nível 5  

Totalmente 
Satisfeito 

0 0 4 4 15 

 

Esta estratificação fica melhor caracterizada no gráfico a seguir: 

 

 

Este gráfico demonstra que a maioria dos participantes do evento ficou Totalmente Satisfeita 
(73%) com relação a adequação e relevância dos conhecimentos agregados e/ou obtidos; 
15% dos participantes se considerou Muito Satisfeito e 12% Satisfeito. 
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4.3.10 Questão C: Coleta de manifestações – “Foi bom” 

 

O questionamento oportunizava a coleta de manifestações subjetivas, propondo: 

 
Diga, na sua opinião, porque o Evento foi bom. 
 

 

 

Dos 23 questionários preenchidos obtivemos as seguintes respostas, num total de 14 
manifestações: 

 

Apresentação do Catálogo; tirar dúvidas 

O evento foi muito bom porque esclareceu dúvidas e o conteúdo foi excelente 

Contribuiu de certa forma com as atividades realizadas no dia a dia  

Exposição e expositores; conteúdo; dinâmica  

Possibilidade de elucidar dúvidas  

Primeiro pela integração da PGE, parte importante no processo. Segundo pela continuidade do 
aperfeiçoamento do catálogo 

Bom, pois favoreceu o desenvolvimento de habilidades, pois são aderentes ao trabalho que 
desenvolvemos  

Agregou valores, conhecimentos de diversos setores do governo do Ceará, além de, tirar dúvidas 
que acabam impactando na compra de item cadastrado.  

Agregou para o cadastro do produto com mais clareza  

Obtive esclarecimentos e dúvidas  

Aprimorou os conhecimentos e tirou dúvidas  

Além do conteúdo exposto nas apostilas, que é muito bom, as discussões foram bastante 
produtivas 

Oportunidade de esclarecimento de dúvidas 

Oportunidade expor dúvidas 

 

 

 

Importante circunstanciar a significativa aderência à disponibilização deste espaço para 
registro de opiniões subjetivas dos participantes; o qual pode ser considerado importante 
sob diferentes aspectos.  
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Um primeiro olhar demostra que dos 23 participantes, 61% se sentiu motivado a colaborar 
indicando pontos que haviam julgado de relevância na capacitação sendo que, em alguns 
casos, mais de um ponto foi vislumbrado e mencionado por um mesmo servidor. 

Destas 14 participações, obteve-se as seguintes manifestações:  

� 9 menções em relação ao fato de Poder Expor / Retirar Dúvidas; 

� 8 em relação ao Conteúdo abordado e a oportunidade de Aprimorar Conhecimentos; 

� 4 em relação a outros fatores. 

Esta percepção pode ser considerada no gráfico abaixo.  

 

 

 

Esta análise é significativa em relação ao fato de deixar transparecer que 38% dos 
servidores que se manifestaram, apreciam e valorizam a oportunidade de Aprimorar 
Conhecimentos; e igualmente relevante se apreciada ou visualizada sob o ponto de vista da 
abertura de oportunidade de expor, debater e retirar dúvidas junto a seus pares e, em 
especial, junto a SEPLAG/CE, indicada por 43% dos servidores que se manifestaram.  

 

 

4.3.11 Questão D: Coleta de manifestações - “Seria melhor” 

 

Este questionamento também oportunizava a coleta de manifestações subjetivas, propondo: 

 
Diga, na sua opinião, o que poderia ter feito com que o Evento fosse melhor. 
 

Dos 23 questionários preenchidos obtivemos as seguintes respostas, num total de 9 
manifestações para este questionamento: 

 



 

  

 

Nº da Página: 29 de 70 PC06 - Relatório da Capacitação Realizada 

Foi tudo ótimo 

A duração do evento deixou a desejar, poderia ser maior 

Uso prático do sistema através de um laboratório. Mais tempo para utilização do sistema  

Prática com a catalogação 

Maior carga horária 

O evento foi eficaz. Não necessitou de melhoria 

Carga horária 

Se fosse possível catalogar no sistema pois alguns órgãos não conhecem os campos e a 
forma de descrever  

Alguns slides utilizados, poderiam constar na apostila  

 

Do universo de 23 participantes que responderam a avaliação proposta pela NTConsult, 14 
servidores (61%) consideraram que não havia como o evento ter sido melhor. No entanto os 
9 participantes que apontaram suas opiniões registraram manifestações conforme a 
seguinte distribuição: 

� 3 servidores mencionaram o fato de que o evento poderia ter maior carga horária; isto 
é, que o encontro fosse com maior duração; 

� 3 indicaram que teria sido oportuno o uso prático do sistema; 

� 1 sugeriu que alguns slides da apresentação poderiam ter sido incorporados a 
apostila; 

� 2 apontaram que foi “tudo ótimo” e que não havia o que melhorar, sendo 
contabilizados com os demais que não emitiram opiniões e, portanto, foram 
interpretados e considerados como opinando que não havia “nada a melhorar”. 
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A ponderação destas opiniões, além de consubstanciar que os servidores apreciaram a 
oportunidade de revisar conhecimentos - uma vez que quase 70% se manifestaram dizendo 
que não havia “nada a melhorar” - indica também que os servidores encontram-se 
motivados a participarem de eventos mais robustos, reflexo da opinião expressa por 13% 
dos participantes que disseram que o evento poderia ter maior carga horária. Seguindo 
nesta linha de análise, outros 13% dos servidores sugeriram a utilização do Sistema, ou 
seja, a realização de laboratórios, tendo sido também sugerida a disponibilização dos slides 
apresentados.  
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5. Considerações Finais da Consultoria  
 

Este documento apresentou o Produto Contratual PC06 – “Relatório da Capacitação 
Realizada”. O referido relatório, ao ser elaborado, buscou contextualizar e referenciar todas 
as etapas e ações envolvidas na concepção, organização, elaboração de recursos e 
materiais de apoio. Vislumbrou tanto a efetivação do evento de Capacitação, quanto a 
recepção de opiniões dos servidores participantes, mais objetivamente em referência a 
avaliação da capacitação oportunizada sob o enfoque dos processos de cadastramento e 
manutenção de itens no Catálogo de Bens, Materiais e Serviços do Estado do Ceará. 

A Consultoria entende que a simples avaliação e ponderação das respostas obtidas - via 
introdução do instrumento de levantamento para Avaliação da Capacitação, dos percentuais 
envolvidos e da análise decorrente destes dados, traz à tona todas as informações que 
retratam, refletem e corroboram a adequação da proposta de nivelamento de conhecimentos 
e da adequação da abordagem dos conteúdos apresentados. 

Reforça o empoderamento promovido junto aos participantes, quando oportunizados a 
revisitar o ambiente e o cenário do Catálogo de Itens, desmistificando quaisquer fatores, 
abordagens ou percepções que eventualmente, um dia, possam ter sido desfavoráveis ao 
ente Catálogo.  

Considera forçoso circunstanciar a adesão demonstrada pelo grupo de participantes, que 
permaneceram interessados, envolvidos e, sobretudo, dispostos e motivados a questionar e 
debater, tanto os assuntos propostos, quanto buscando esclarecimento de eventuais 
dúvidas. 

A Consultoria registra que a continuidade do time participante e administrador do catálogo é 
um fator muito importante para a continuidade do trabalho desenvolvido. Mitigar este risco é 
uma medida que deve ser tomada com uso da gestão do conhecimento, e a continuidade da 
equipe, ou seu treinamento contínuo e reciclagem, fixando assim a cultura que está se 
pretendendo implantar. 

Por fim a Consultoria registra que os documentos de Avaliação da Capacitação, com a 
coleta das manifestações dos servidores participantes, permanecem arquivados, compondo 
a constituição de acervo referente ao arquivo de evidências do Projeto. 

Neste contexto, encerram-se as atividades previstas no escopo do “Projeto de Melhoria do 
Catálogo de Bens, Materiais e Serviços do Governos do Estado do Ceará”, oportunidade em 
que a NTConsult expressa seu apreço em ter atendido a esta demanda do Governo do 
Estado do Ceará, e configura sua permanente disposição em prestar eventuais 
esclarecimentos que, por ventura, possam ainda se fazer necessários. 
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6. Lista de Abreviaturas 
 

A seguir relacionamos as principais abreviaturas utilizadas ao longo deste documento: 

 

� CE - Estado do Ceará 

� COGEC – Coordenadoria de Gestão de Compras 

� EGP – Escola de Gestão Pública 

� FSC - Federal Supply Classification 

� SEPLAG – Secretaria do Planejamento e Gestão 

� TR – Termos de Referência. 
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A N E X O S     
 

 

 

 

REGISTROS DE PARTICIPAÇÃO 
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APOSTILA DA CAPACITAÇÃO 
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RECURSO DE APOIO À CAPACITAÇÃO (APRESENTAÇÃO) 
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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA CAPACITAÇÃO 
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