ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE PESSOAS DO IRB

1.
Aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e vinte, das 10 horas, foi dado
continuidade a organização do X Encontro Técnico da Rede de Gestão de Pessoas dos
TC’s do Brasil e I Encontro Virtual de Gestão de Pessoas dos TC’s do Brasil, por meio da
plataforma google meets. Participaram da reunião virtual, Rodrigo Conte Cunha do
TCM-PA, Adriana Loro do TCE-PR, Leila Renault da Silva do TCE-MG, Martha G.
Marques do TCE-RS, Leticia Pinto Vinhas do TCE-RJ, Luana Carvalho do TCE-PA, Maria
Camila Dourado do TCU, e Antonella Macedo e Crislayne Moraes do Instituto Rui
Barbosa.
2.
A reunião teve início com as boas vindas à servidora do TCU, Maria
Camilla, que se predispôs a apresentar as boas práticas do TCU no período da
pandemia: 2 pesquisas com servidores e gestores e plano de ação na área de
gestão de pessoas, com foco na saúde física e mental dos servidores e
produtividade.
3.
Foi sugerida a participação do Clovis de Barros Filho para a palestra
magna, com o tema “amor ao trabalho”. No entanto não há disponibilidade de
recursos para contratação. Foi sugerido que o Conselheiro Regildo converse
com o Conselheiro Ivan Bonilha sobre a possibilidade de se abrir uma exceção.
A servidora Luana Carvalho comunicou que iria perguntar ao seu Conselheiro
sobre a possibilidade do TCE-AP arcar com os custos.
A segunda sugestão foi a contratação da Monja Coen, sem custo, que também
poderia trazer uma palavra de motivação.
A servidora Luana Carvalho (TCE/AP), diretora de RH, comentou que está
passando por um momento difícil no Amapá, vivenciando o retorno dos
servidores às atividades presenciais, cobrança da Alta Administração por
melhores resultados de desempenho e nítido conflito entre produtividade X
bem estar. Fez uma pesquisa de clima na pandemia e constatou muitos casos
de depressão, ansiedade.... mas considera que a instituição muitas vezes não
percebe como a saúde mental do servidor pode impactar nos resultados.
4.
Os temas sugeridos para serem abordados são: liderança, empatia, e as
transformações que a pandemia proporcionou.
Sugeriu-se que o segundo dia fosse restrito à participação exclusiva da área de
Gestão de Pessoas.
A participante do IRB, Crislayne Moraes, sugeriu o nome do palestrante Pedro
Calabrez, que aborda o tema “mudança de comportamento”. O servidor
Rodrigo Cunha observou que o Pedro cobrou em torno de R$ 50.000,00, em
2019, em um evento do TCM-PA, presencial, para 2.500 servidores.

Maria Camila comentou que a palestra virtual do Clovis de Barros foi
recentemente orçada em R$ 8.000,00 (45 min.).
A servidora Adriana sugeriu que os membros do Comitê, representantes de
suas regiões identifiquem suas boas práticas, para apresentação no evento.
A servidora Letícia considerou a importância de se abordar o avanço integrado
dos TC’s, em ações compartilhadas, como trajetórias (trilhas) de competências,
entre outras. O servidor Rodrigo comentou que este avanço se deve muito ao
Promoex. A servidora Adriana observou a relevância da participação da
Crislayne - IRB no sucesso das ações do Comitê de GP.
Crislayne e Rodrigo entendem que a importância da participação do IRB, no
sentido de sensibilizar os Dirigentes dos TCs para o alinhamento estratégico
dos Tribunais para a Gestão de Pessoas, como uma área fundamental para se
atingir resultados (impacto da GP nos projetos considerados estratégicos).
Crislayne observou que a importância da participação no evento do CNPTC e
ATRICON.
A servidora Adriana sugeriu que o IRB tenha espaço para apresentar o avanço
que os TCS estão tendo, neste momento de pandemia, com ênfase no
engajamento da GP com as Escolas de Contas e Planejamento, refletindo
positivamente na modernização, com economia no dispêndio de recursos que
seriam gastos com consultorias, entre outras melhorias.
5. Decisões:
Nome do evento: X Encontro Técnico de Gestão de Pessoas dos TC´s do
Brasil e I Encontro Virtual de Gestão de Pessoas dos TC´s do Brasil
Data do evento: 8 e 9 de outubro de 2020
Tema: Os Reflexos da Pandemia no Setor De Gestão De Pessoas nas
Instituições Públicas.
Público: Geral – TC’s + Instituições Públicas
1 dia:
Manhã: Abertura + palestra magna: Monja Cohen + tempo para perguntas
À tarde: Boas práticas: case Maria Camila TCU + (mais 1 case)
2 dia:
Manhã: 2 palestras com 45 min.
Tarde: Boas práticas
6. Próximos passos:
Contatar Luana Faria, do Ministério da Educação, e Priscila Diniz da CGU, para
serem possíveis palestrantes no evento.
Maria Camila vai encaminhar o tema da palestra para organização do evento,
dentro da proposta elaborada pelo servidor Rodrigo.
Definição da plataforma que será usada (zoom, teams). A servidora Fernanda
(TCE-RS), em reunião anterior, disse que poderia consultar a Presidência para
usar ao plataforma do seu Tribunal.

7. Próxima reunião ficou acordada para o dia 31/07/20, às 10h00.
8.
Não havendo mais nada a debater, foi encerrada a reunião.

ADRIANA LORO

ANEXO I
PARTICIPARAM DO X - ENCONTRO TÉCNICO DE GESTÃO DE PESSOAS DOS TC’S DO BRASIL E DO
I – ENCONTRO VIRTUAL DE GESTÃO DE PESSOAS DOS TC’S DO BRASIL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

RODRIGO CONTE CUNHA – TCM-PA
ADRIANA LORO – TCE-PR
LEILA RENAULT DA SILVA – TCE-MG
MARTHA G. MARQUES – TCE-RS
LETICIA PINTO VINHAS – TCE-RJ
LUANA CARVALHO – TCE-AP
MARIA CAMILA DOURADO -TCU
ANTONELLA MACEDO – INSTITUTO RUI BARBOSA
CRISLAYNE CAVALCANTE – INSTITUTO RUI BARBOSA

ADRIANA LORO
Coordenadora da Rede de Gestão de Pessoas

