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REUNIÃO DO GRUPO GESTOR
Em 23/3/2011, foi realizada a reunião do grupo gestor do GDFAZ, que contou com os
seguintes participantes: Denise Campos Dâmaso Lopes (AL), Margarida Maria Ferreira
Fontan (AL), Maria do Socorro Santos de Melo (AL), Francisco Costa de Andrade (ES),
Kiola Maria Rocha Oliveira de Moraes Rego (MA), Rosângela Coimbra Brasil Amaral
(MG), Carlos Dell’ Agnelo (PR), Maria de Lourdes da Costa e Silva Lopes (PI), Maria
Margarida de Souza (Centresaf/CE).
Local: Sefaz/AL.
A Reunião do GDFAZ propriamente dita ocorreu em 24 e 25/3/2011.
Local: Hotel Ponta Verde.

FOCO
Valorização do Servidor.

ABERTURA
Compuseram a mesa de abertura e fizeram uso das palavras os seguintes Servidores:
 Margarida Maria Ferreira Fontan (Sefaz/AL), Coordenadora Setorial de Gestão de
Pessoas;
 Denise Dâmaso Lopes (Sefaz/AL), Coordenadora da Escola Fazendária;
 Francisco Costa de Andrade (Sefaz/ES), Coordenador do GDFAZ;
 Adaída Diana do Rego Barros (Sefaz/AL), Secretária de Estado Adjunta da Fazenda
de Alagoas.

APRESENTAÇÃO CULTURAL
Houve apresentação do artista de cordel Demis Santana, que, com muita energia,
apresentou um traço da cultura de Alagoas. A pedido da Sefaz/AL, esse mesmo artista
redigiu a história do GDFAZ em forma de cordel, gerando um livreto, que foi entregue aos
presentes. A ideia e o texto, muito criativos e marcantes, geraram muitos comentários
positivos.

Memória da 43.ª Reunião do GDFAZ
Maceió – AL, 23, 24 e 25/3/2011
(Folha 2/6)

ATIVIDADES DE REENCONTRO
 Retrospectiva da Reunião anterior.
 Expectativas e possibilidade de contribuições para a Reunião atual.
 Apresentação dos participantes: considerando que havia muitos representantes
novos, cada um dos participantes teve a oportunidade de falar um pouco de si
(minicurrículo). Esta atividade foi bastante elogiada e considerada muito oportuna..

PARCERIA
Permanece a parceira com a Esaf – Escola de Administração Fazendária –, que tem
viabilizado a participação gratuita de servidores das secretarias de fazenda estaduais em
curso por ela ofertados: Desenvolvimento Gerencial, Administração Tributária e Inglês.
No portal da Esaf, está hospedado o site do GDFAZ e a comunidade virtual do GDFAZ.
PALESTRAS
1.ª palestra
Influência do GDFAZ/EFAZ no Desenvolvimento dos Servidores da Sefaz/AL
Ana Cristina Paixão Félix Cavalcanti
A palestrante é fiscal de tributos estaduais da Sefaz/AL e atua na Coordenadoria de
Julgamento.
Sua palestra foi extremamente importante, pois trouxe o olhar do público-alvo para a
Efaz/AL e para o GDFAZ, destacando a importância da Efaz/AL em sua formação. Como
muitas ações da Efaz/AL foram baseadas nas trocas existentes entre os participantes do
GDFAZ, por via indireta destacou a importância do GDFAZ.
2.ª palestra
Programa de Valorização do Servidor Público
Célia Leite Damas
A palestrante é Superintendente de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado da
Gestão Pública de Alagoas.
Por intermédio de sua palestra, trouxe informações bastante significativas acerca de
ações da Secretaria em que atua para valorização do servidor público estadual de
Alagoas.
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ATIVIDADES
1 – Homenagem às mulheres
Foi prestada homenagem às mulheres pela comemoração do Dia Internacional da Mulher
em 8/3/2011.
2 – Apresentação do GDFAZ
Uma vez que a Reunião contou com muitos novos participantes, o servidor Francisco
Costa de Andrade (Sefaz/ES), coordenador do GDFAZ, discorreu sobre o GDFAZ:
histórico, produtos, organização, forma de atuação.
3 – Comunidade virtual do GDFAZ
A servidora Maria de Lourdes da Costa Silva Lopes (Sefaz/PI) apresentou aos
participantes informações sobre o acesso à comunidade virtual do GDFAZ, a importância
desse canal de comunicação e de todos fazermos uso dele frequentemente.
4 – Capacitação dos participantes do GDFAZ
A Importância do Trabalho em Equipe
As servidoras Maria Margarida de Souza (Centresaf/CE) e Maria de Lourdes da Costa
Silva Lopes (Sefaz/PI) conduziram dinâmica de grupo a fim de destacar a importância do
trabalho em equipe. Os resultados foram muito positivos.
5 – Jornal falado
Trata-se de espaço destinado aos participantes que desejam noticiar ações realizadas
pela unidade federada que representam, ou apresentar notícias relevantes. Com
frequência, as demais unidades federadas implementam ações a partir dos relatos
efetuados.
Pernambuco
 Programa de educação corporativa do Poder Executivo;
 Política de estímulo para formação de facilitadores internos.
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Rio Grande do Norte
 Mapeamento de competências.
Espírito Santo
 Biblioteca itinerante.
 Sicads – sistema de cadastro dos servidores. Envio de cartão de aniversário por email.
Mato Grosso
 Gestão por competência. A consultoria contratada pela Sefaz/MT capacitou 35
servidores, a fim de que estes tenham condições de realizar os trabalhos
pertinentes.
 Campeonato de corrida.
Santa Catarina
 Apresentação do plano de capacitação da Sefaz/SC.
 Definições sobre a Escola Fazendária.
6 – Avaliação de 2010
A fim de registrar formalmente o olhar dos componentes do GDFAZ sobre o grupo do qual
participam, semanas antes da 43.ª Reunião, os representantes foram convidados a
preencher formulário desenvolvido pela Sefaz/AL com esta finalidade.
Durante a Reunião foi apresentado o resultado pela Servidora Margarida Maria Ferreira
Fontan (Sefaz/AL). Esta avaliação e a avaliação relativa à 43.ª Reunião foram
disponibilizadas na comunidade virtual do GDFAZ.
7 – Reunião dos subgrupos
Reuniram-se para dar continuidade aos trabalhos dos produtos do GDFAZ e para dar
início ao novo produto definido na Reunião: Registros do GDFAZ. Este produto tem como
objetivo registrar as ações do GDFAZ nas UFs, bem como resgatar o histórico do
GDFAZ, disponibilizando ambos no site do grupo. Abaixo está a formação de cada
subgrupo. O nome que aparece em primeiro lugar é o do líder do produto.
EaD
Marília (PE), Denise (AL), Glauco (PB), Naná (PA), Valéria (RJ).
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Garimpo de Soluções
Cristiana (RN), Antonio Carlos (RS), Guilherme (DF), João Carlos (PE), Kênia (SP),
Rômulo (PB), Socorro (AL).
Gestão do Conhecimento
Lourdinha (PI), Cezarino (MT), Léo (RJ), Pedro (SC), Socorro (AM).
Indicadores de Gestão de Pessoas
Kiola (MA), Arlêdo (CE), Elenir (MA), Daniel (RO), Margarida (AL).
Registros do GDFAZ
Rosângela (MG), Carlos (PR), Mezzomo (RS).
8 – Garimpo instantâneo
Haja vista solicitação emergencial efetuada pela Sefaz/SC, foi realizado o primeiro
garimpo instantâneo do GDFAZ. Os participantes responderam questionário apresentado
pelo Estado solicitante. As respostas seriam utilizadas pelo representante daquele Estado
em 28/3/2011.
9 – Diversos
Foi sugerida a disponibilização na comunidade virtual dos hotsites relativos à 41.ª
Reunião (PE), 42.ª Reunião (PR) e 43.ª Reunião (AL), a fim de que possam ser tomados
como exemplo pelas demais UFs.
UNIDADES FEDERADAS PRESENTES
Participaram da Reunião representantes de 19 unidades federadas: AL, AM, CE, DF, ES,
MA, MG, MT, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, SC, SP.
UNIDADES FEDERADAS AUSENTES
Não estiveram representadas 8 unidades federadas: AC, AP, BA, GO, MS, RR, SE, TO.
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CONSIDERAÇÕES
Houve muitos comentários positivos sobre a acolhida da Sefaz/AL. É importante registrar
a celeridade com que o Estado anfitrião executou suas ações durante a reunião, como,
por exemplo, a entrega do Informativo da Sefaz/AL com informações sobre a reunião que
estava em andamento.
REUNIÕES EM 2011
A 44.ª Reunião está prevista para Florianópolis – SC.
Período: 17 (reunião do grupo gestor), 18 e 19/8/2011.
Objetivo: Consolidar o planejamento dos produtos do GDFAZ.
Proposta de pauta.






Apresentação da Sefaz/SC.
Remuneração de instrutores internos.
Validação da comunidade virtual.
Validação da cartilha relativa ao produto indicadores de gestão de pessoas.
Eleição da Secretaria Executiva do GDFAZ.

