
                                                                                                           

                                                                                                                

PROGRAMAÇÃO
 II OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES LOCAIS VISANDO A ELABORAÇÃO 

DO PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DA ORLA – PGI

DATA: 04 a 06 de junho
LOCAL:  LAGOINHA PRAIA  HOTEL  - AV. Beira Mar, 155
Lagoinha - Paraipaba - Ceará - Brasil | CEP: 62.685-000  Fones: (85)  3363-5102 | 
9953.3047 

1º DIA 04/06 - Segunda-feira
07h30min  –  Café da manhã e 
Credenciamento 
08h00min - Abertura 
08h30min - Apresentação da dinâmica 
de capacitação 
09h30min - Apresentação das atividades a 
serem desenvolvidas na oficina.
10h30min -  Apresentação pelo instrutor da 
dinâmica de avaliação do processo  
11h  -  Avaliação pelos participantes dos 
resultados da agenda de consolidação, 
levantando os principais avanços e 
dificuldades assim como os meios para 
superação. 
12h00min – Almoço
14h – Apresentação, pelos participantes, do 
diagnóstico consolidado e seus produtos
15h30min –  Coffee break
15h45min / 17h00min – Apresentação, pelos 
participantes, do diagnóstico consolidado e 
seus produtos

2º DIA 05/06 - Terça-feira
07h30min – Café da manhã
08h00min -  Apresentação pelo instrutor das 
Propostas de ação
08h30min – Trabalhos em grupos para 
Sistematização dos quadros de problemas e 
linhas de ação
12h00min - Almoço
14h  –.   Apresentação, em plenária, das 
linhas de ação definidas para cada trecho
15h30min  - Coffee break
15h45min / 17h00min –  Apresentação, em 
plenária, das linhas de ação definidas para 
cada trecho

3º DIA 06/06 - Quarta-feira
07h30/min – Café da manhã
08h – Orientação, pelo instrutor, da 
metodologia para elaboração das estratégias 
serem adotadas para execução do plano
08h30min – Trabalho em grupo de 
elaboração de quadro de estratégias de 
enviolvimento dos atores na execução do 
plano
10h30min - Apresentação, em plenária, dos 
quadros de estratégias para exucução do 
PGI
12h – Almoço
14h – Definição das alternativas de 
articulção política na execução do PGI
14h30min – Apresentação do papel do 
Comitê Gestor
15h30min – Definição dos encaminhamentos 
para a consolidação do plano de gestão
17h  - Coffe Break e encerramento da 
Oficina
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