
Roteiro para Realização do Oficina Local

09:00  Abertura do evento 
  (considerações inicias da mesa – coordenação local e convidados)

09:30  Contexto de realização da 
  Oficina de Prospecção Sociotécnica de Cenários
  . Relato das fases 1 e 2
  . Apresentação da metodologia de condução da Oficina Local
  . Projeção das fases seguintes (oficina nacional e apresentação a AGN)
  obs.: apresentação power point (elaboração a cargo da coordenação e 
  aprovação da consultoria)

10:00  Composição da mesa de trabalho 
  (uma vez esclarecida a metodologia da oficina o coordenador  do evento – 
  representante regional – solicita a inscrição voluntária de dois relatores para 
  composição da mesa)

10:15  Avaliação de Conjuntura 
  Será entregue uma versão para que o coordenador possa apresentá-la e 
  discuti-la coletivamente (elaboração a cargo da coordenação e aprovação 
  da consultoria). Durante a apresentação da avaliação de conjuntura, 
  abrem-se até 4 inscrições para os participantes tecerem observações 
  complementares à avaliação (5 minuntos cada).

10:35  Considerações à avaliação de conjuntura pelos inscritos

11:00  Prospecção de Cenários 
  Apresentação detalhada dos Cenários elaborados (power point elaborado 
  pela consultoria). Durante a apresentação da prospecção de cenários, 
  abrem-se até 4 inscrições para os participantes tecerem observações 
  complementares à prospecção (5 min. cada).
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11:20  Considerações à prospecção de cenários pelos inscritos

11:40   Apresentação dos desafios para o agir estratégico, as três dimensões 

  do planejamento 

  (power point elaborado pela coordenação e aprovação da consultoria): 

  .Construção e fortalecimento identitário dos Analistas-Tributários

  .Vinculação da identidade do Analista-Tributário à missão da Receita Federal

  .Defesa do Estado e da qualidade dos serviços públicos

12:00  Almoço

13:30  Leitura das propostas recebidas por meio eletrônico e 

  abertura para as inscrições do primeiro painel 

  (Construção e fortalecimento identitário dos Analistas-Tributários).  

  Cada participante poderá se inscrever para:

  1. formular tese sobre o tema do painel e dar esclarecimentos (10 min); ou

  2. apresentar suas observações como insumo ao trabalho sem vinculação 

  específica à tese (5 min).

  Serão acatadas inscrições até o limite de tempo de 1 hora (entre 6 e 

  12 inscrições).

  Durante a fase de debates, aqueles que quiserem ter uma segunda 

  oportunidade para réplica, devem aguardar aqueles que se ainda não se  

  pronunciaram. 

  obs.: os dois relatores devem cuidar da transcrição das intervenções da 

  plenária simultaneamente, em sistema de redundância (a consultoria 

  disponibilizará o  formulário de coleta dos dados). O coordenador da mesa 

  deve controlar o processo de inscrição, o tempo de cada intervenção e a 

  disciplina da plenária.

14:00  Debates do 1º Painel - 

  Construção e fortalecimento identitário dos Analistas-Tributários 

  (durante os debates serão acolhidas novas inscrições para observações e 

  réplicas complemento desta fase e, em seguida, preenchimento de 

  mais um período de 30 minutos (até 6 inscrições de 5 minutos, de acordo 

  com a ordem de preferência  estabelecida)
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15:00  Complemento dos debates do 1º Painel

15:30   Intervalo

15:45  Abertura do 2º painel - Vinculação da identidade do Analista-Tributário 

  à missão da Receita Federal 

  (esclarecimentos da mesa e abertura de inscrições – até 9, de 5 minutos 

  cada). Para o 2º e o 3º paineis não há distinção entre teses e contribuições, 

  as participações são livres e padronizadas em intervenções de 5 minutos.   

        

16:00  Debates do 2º Painel 

  (poderão ser acolhidas inscrições até o limite de tempo respeitando-se o 

  tempo total de 45 minutos para o debate)

16:45  Abertura do 3º painel 

  Defesa do Estado e da qualidade dos serviços públicos (esclarecimentos da 

  mesa e abertura de inscrições – até 9, de 5 minutos cada). Para o 2º e o 3º 

  paineis não há distinção entre teses e contribuições, as participações são 

  livres e padronizadas em intervenções de 5 minutos.

17:00  Debates do 3º Painel 

  (poderão ser acolhidas inscrições até o limite de tempo respeitando-se o 

  tempo total de 45 minutos para o debate)

17:45  Encerramento

18:00  Término do evento
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