
Ilhabela, 13 de outubro de 2010. 

Prezados integrantes do COMDIAL, 

Conforme foi acordado no dia 8 de outubro, teremos um próximo encontro no dia 15 às 14 horas 

no CEDS. 

No sentido de dinamizar a reunião apresento abaixo o que já foi discutido para o Plano de Ação e 

algumas orientações relativas aos procedimentos dos próximos encontros. 

O presente texto encontra-se dividido em 2 blocos sendo: 

A) Sugestões de regras para o andamento da reunião, que podem ser refutadas ou terem acréscimos, 

a serem consensuados no início dos trabalhos. Para que isso ocorra é importante que quaisquer 

alterações sejam enviadas antecipadamente por email a todos os convidados para a reunião. São 

elas: 

 A reunião está prevista para iniciar às 14h e terminar às 17h, por favor, sejamos pontuais. 

 Deixar celulares e computadores no modo silencioso. 

 Manter o foco no tema da discussão do momento, evitando perda de tempo e desvio da 

discussão. Todos os temas elencados serão objeto de discussão em momento oportuno.  

 Seja objetivo nas colocações. 

 Inscrever-se para expressar suas opiniões – (tempo de 1 minuto por inscrição). 

 Fazer um processo de escuta ativa – em que o ouvinte dedica toda a sua atenção ao que está 

sendo dito, evitando conversas paralelas. 

 Não interromper a fala expressa de outrem. 

 Se houver a necessidade de conversa ou articulação com os pares poderá ser solicitado um 

tempo para pausa dos trabalhos e que deverá ser consensuado o tempo com o grupo presente, 

não devendo ultrapassar 20 minutos. 

B) Orientação metodológica para reflexão prévia e apresentação de propostas, discussão e busca de 

consensos no dia do encontro. 

 É importante a leitura prévia dos termos contratuais e aditivo, assim como dos planos de 

trabalho e avaliações dos ecoprojetos (disponível no site do CEDS) entre outros; 

 Os trabalhos serão conduzidos por etapas visando a construção coletiva do Plano de Ação 

para o CEDS 2010/2012, assim é fundamental que cada assunto seja refletido e elaborado 

no tempo devido para garantir o avanço na construção do Plano. 

 Os temas serão discutidos primeiramente a partir dos mais lineares, isto é, dos que 

aparentam demandar menos tempo de discussão ou complexidade de interesses, visando 

encaminhar os trabalhos e ganhar objetividade na decisão. 

 Alguns temas como:  DISCUSSÃO DAS INFORMAÇÕES DA PETROBRÁS, PLATAFORMA DE 

SUSTENTABILIDADE, ECOPROJETO ESTRUTURANTE entre outros, provavelmente exigirão a 

construção de um fluxo das ações e que seja referendado por todas as partes, por isso esses 

temas ficarão para um momento seguinte em que todos os envolvidos estejam mais 

familiarizados com os temas e andamento da Oficina.  

 

 

 



1º passo 

 Fazer um levantamento dos temas e outras metas importantes a serem inseridos no Plano 

de Ação. 

o Usar fichas e tarjetas e consensuar no grupo. 

2º passo 

 Com o apoio da tabela abaixo, levantar no grupo as ações e temas que já foram debatidos e 

definidos no COMDIAL; 

 Elaborar individualmente (por meio de tarjetas) estratégias de execução (como fazer) para 

cada tema, agrupá-las no coletivo e decidir em conjunto.  

 Lembrar que várias estratégias podem ser pensadas para viabilizar que os temas acordados 

alcancem as metas de interesse das partes do Diálogo. Além disso, existem instrumentos já 

previstos que podem viabilizar as ações pretendidas, tais como:  

 referendar no  COMDIAL 
 OFICINAS 
 ECOPROJETOS 
 SEMINÁRIOS/FÓRUNS 
 Módulos do MBA 
 Plano de comunicação 

 Elaborar individualmente (por meio de tarjetas) os responsáveis pela execução das ações 

relativas aos temas para decisão conjunta; 

 Decidir entre os pares os temas prioritários, que tem mais peso e portanto mais valor 

destinado – tanto em horas quanto em verba destinada; 

 Recomendações para escrita das tarjetas 

O QUE? POR QUÊ? 

De 3 a 4 linhas por tarjeta,  no máximo. Possibilita a leitura à distância. 

Evitar palavras isoladas (deve-se associar a um verbo). Reduz os mal-entendidos e equívocos. 

Apenas uma idéia por tarjeta (usar mais tarjetas para ações 
diferentes, mesmo que dentro do mesmo tema) 

Facilita a estrutura das idéias. 

Escrever com letra legível. Facilita a leitura. 

Abaixo segue a planilha com os dados que foram acordados no último encontro, assim como as 

sugestões que foram feitas e as decisões já definidas em consenso anteriormente.  

Por favor, peço a gentileza que confiram a tabela principalmente nesse ponto das decisões já 

tomadas, para que estas sejam o ponto de partida das discussões. Há ainda um campo para outras 

propostas que podem ser levadas (ou enviadas por email) no dia da oficina para que possam ser 

consideradas no momento de discussão do tema relacionado. 

Os demais pontos que serão discutidos terão a utilização de fichas como base para organizar as 

discussões e manter o foco no objetivo da oficina, ou seja, na construção do Plano de Ação para o biênio 

2010-2012.  

Obrigada e até lá. 

 

Marcela de Marco Sobral – marcelasobral@bol.com.br 

mailto:marcelasobral@bol.com.br
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O QUE DEVE SER FEITO 

(Sugestão de temas a serem 
discutidos) 

Sugestões feitas na última reunião ainda 

para ir a consenso 

Ponto da situação - o que já foi 

decidido no COMDIAL 

PROPOSTAS - outras propostas 

DEFESA CIVIL Capacitar os 4 municípios destinar 120 horas   

MBA1   
horas extras para orientação do 
TCC - 50 horas   

MBA2       

AVALIAÇÃO CONJUNTA DO 
PROCESSO 

reunir documentação: avaliações, identificar 
especialistas     

Preparar Seminário de Avaliação     

NOVO MODELO DE GESTÃO DOS 
ECOPROJETOS       

PLANO DE COMUNICAÇÃO       

PLANO REGIONAL MUN. DE 
ECOTURISMO       

CANAL DE SÃO SEBASTIÃO       

NEUTRALIZAÇÃO DE GASES E.E.       

DISCUSSÃO DAS INFORMAÇÕES 
DA PETROBRÁS 

Que tipo de informação deve ser 
considerada? priorização em 10 temas   

Como isso interfere nos impactos positivos 
para  a região?     

Profissional com horas de preparação     

convidar órgão ambientais   
Apresentação do Plano estratégico da 
petrobrás para a região do LN 



Petrobrás e órgãos fornece os dados 
primários   

mandar proposta para oficina de 
comunicação 

estabelecere estratégias para melhorar a 
qualidade ambiental da região     

fortalecer numero de horas para garantir o 
aprofundamento dessa discussão     

priorizar ecoprojetos por esse tema     

PLATAFORMA DE 
SUSTENTABILIDADE  

Contratar especialistas para leitura 
crítica   

      

ECOPROJETO ESTRUTURANTE 

  
 

Fundo de des. Sustentável p/ 3. setor 

    
Fazer consultas aos interlocutores das Ongs 
e das partes (UC´s e Petrobrás) 
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