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DESTAQUES DA SEMANA 
Escritório Central de Projetos realiza Reunião de 

Alinhamento Metodológico 

Dando continuidade ao processo de 

capacitação, o Escritório Central de Projetos 

participou nessa quinta-feira da 1ª Reunião de 

Alinhamento Metodológico. O momento foi 

bastante oportuno para a equipe avaliar o 

desempenho das atividades realizadas nos último 

meses e para definir as próximas etapas do 

processo de Contratualização de Resultados. 

15/12/2016 

REUNIÕES COM ESCRITÓRIOS SETORIAIS 

Durante a semana, o Escritório Central de Projetos deu continuidade as reuniões de elaboração dos 

Contratos de Gestão do 2º bloco de Secretarias e Órgãos que pactuarão as metas para o exercício de 

2017.  A equipe também realizou reuniões de monitoramento com os Contratos Pilotos já assinados. 

DER – 13/12/2016 

SESAP – 12/12/2016 

CEASA – 15/12/2016 

SAPE – 14/12/2016 

SEMARH – 13/12/2016 

Projeto Estratégico dos Eixos Integrados de 

Desenvolvimento é debatido em Oficinas 

Projeto Estratégico “Revitalização Hidroagrícola 

dos Vales Úmidos” é debatido em reunião com 

Órgãos  do Meio Ambiente 

13 e 14/12/2016 

16/12/2016 

 

O Governo do RN, por 

meio da SEPLAN, 

promoveu nos dias 14 e 

15 de dezembro, na 

Escola de Governo, as 

Oficinas de Integração 

dos Eixos Estratégicos 

de Desenvolvimento. O 

evento antecede a 

entrega do produto 

final do projeto, 

prevista para ocorrer 

até 31 de dezembro. 

 

Reunião realizada nessa 
sexta-feira, 16, contou 

com a presença de 
grupo técnico de órgãos 
ambientais para discutir o 
Projeto Estratégico de 
“Revitalização 
Hidroagrícola dos Vales 
Úmidos”. Como 
encaminhamentos, ficou 
acordada a necessidade 
de realizar um Fórum com 
os Secretários afim de 
pactuar o cronograma 
do Projeto e inserir as 
respectivas metas nos 
Contratos de Gestão. 

As Reuniões de Aprendizagem Análise 

e Aprendizagem Estratégica (RAEs) são 
fóruns qualificados de monitoramento 
dos Contratos de Gestão. Essas 
reuniões ocorrem nos níveis 
operacional, tático e estratégico  de 
modo que uma é subsídio para a 
realização das outras. De acordo com 
seus níveis, as RAEs envolvem diferentes 
atores, tendo cada uma periodicidade 
específica para realização. A figura 
abaixo sintetiza o conceito da RAE e 
mais informações podem ser obtidas 
através do material disponibilizado no 
site: www.governancainovadora.seplan.rn.gov.br 

Você sabe o que 

é RAE? 


