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MD-GEFIS:
Aperfeiçoamentos

UFs do grupo de aperfeiçoamento: CE, SP, PE, BA, 
ES, PA, RJ, TO, PI, MG e PR

Realizada reunião inicial em 24/04



Reunião de Aperfeiçoamento – 24/04

Propostas:

1. Quanto aos instrumentos

2. Quanto à institucionalização

3. Quanto à divulgação

Dicionário de Conceitos 
Rol de perguntas 
Exemplos de evidência

Registro de Propriedade 
Capacitação e certificação 
de replicadores

Blog
Folder
Seminário



Como estamos evoluindo? 

Excelente colaboração 
das UFs
Material em análise para 
consolidação

Análise do processo de 
reconhecimento de 
propriedade  de outra 
metodologia

Material do Blog 
e do Folder em 
validação 



Aplicação em GO – 11 a 15/06

• Intensiva preparação prévia 
• Rediscussão de conceitos de 

processos e requisitos
• Revisão de Indicadores e Evidências
• Produção de material de 

sensibilização
• Avaliação com especialista por eixo e 

grupo de consultores 
• Apresentação prévia de estrutura e 

processos da SEFAZ

Processo de Evolução e 
Diferenciais



Aplicação em GO – 11 a 15/06

• Participação muito efetiva da equipe 
da SEFAZ

• Maior qualidade nas discussões e 
uniformidade no entendimento dos 
conceitos 

• Melhor registro dos avanços e 
dificuldades

• Coleta ágil de evidências e dados 
para indicadores

• Devolutiva com bom conjunto de 
informações na sexta feira à tarde

• Relatório em fase final de produção



Próximos Passos

• Modelo de Relatório – sumário e analítico
• Manual de Aplicação: detalhamento da  

aplicação, conceitos, questões, evidências, 
etc.

• Publicação do Blog e Folder
• Novas aplicações
• Reavaliação das aplicações efetuadas 
• Capacitação
• Seminário
• Artigo com visão geral das aplicações 

efetuadas



O que é possível fazer até o 
final do ano?

O que precisamos fazer até o 
final do ano?

Como vamos organizar os 
trabalhos?



Rio de Janeiro - 13 a 17/08
Mato Grosso – a definir
Outras demandas?

Novas Aplicações 



Reavaliação das aplicações efetuadas

Necessidade de 
padronizar o 

entendimento dos 
conceitos e o critério 
das avaliações para 

permitir análise 
global

• Identificação dos maiores desvios
• Validação da informação contra matriz de 

problemas
• Verificação da evidência coletada para nova 

conferência 
• Contato com a UF para esclarecimento de 

pendencias, se necessário

Como?



• Capacitação – verificar prazo 
hábil e demanda

• Seminário 

Próximos Passos 



O Papel da COGEF

• Continuar apoiando na elaboração 
do Manual e na definição do 
modelo de relatórios

• Apoiar a realização do Recall
• Participar nas discussões sobre as 

prioridades a serem desenvolvidas 
até o final do ano

• Participar no planejamento da 
capacitação e do seminário.




