Com o propósito de estimular o aprimoramento da produtividade da Administração Pública, o Tribunal de
Contas da União, por meio do Instituto Serzedello Corrêa, em parceria com o Centro de Formação,
Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados (Cefor), o Instituto Legislativo Brasileiro do
Senado Federal (ILB) e a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), realiza a Semana da
Produtividade, no período de 27 a 31 de maio de 2019.
O evento conta com o patrocínio das entidades de classe Sindilegis e Auditar.

Mais informações pelo link: https://portal.tcu.gov.br/semana-da-produtividade

https://portal.tcu.gov.br/semana-da-produtividade

Segunda-feira - 27/05

27 de Maio | Segunda-Feira
Neurociência aplicada à produtividade | 09h - 10h30 • Auditório
Pedro Schestatsky • Professor de Neurologia na Faculdade de Medicina da UFRGS & Pós-Doc
Harvard University (EUA)
O entendimento da Neurociência aplicada à produtividade permite o desenvolvimento de uma
nova visão, processos e práticas de gestão para lidar com a mudança e inovação e abre enormes
oportunidades de reflexão sobre como potencializar o desempenho individual e coletivo no
ambiente corporativo.

Gestão do tempo e produtividade | 10h30 - 12h • Auditório
Christian Barbosa • especialista em gerenciamento do tempo e produtividade pessoal, autor de 6
livros
Gerar reflexões sobre as coisas que são verdadeiramente importantes e mostrar como priorizar o
dia a dia para executar tarefas utilizando a metodologia desenvolvida com base na pesquisa da
Tríade do Tempo. Serão ensinadas técnicas de planejamento que ajudam a reduzir o estresse e
aumentar a produtividade, eficácia pessoal e profissional.
https://portal.tcu.gov.br/semana-da-produtividade

Pró-work | 14h - 18h • Lab 1
Mariah Endo • Universidade da Experiência
Pro Work é uma técnica Social participativa que ajuda a aumentar a produtividade e a eficiência
operacional a partir da redução de entraves burocráticos e minimização das fronteiras territoriais
entre áreas, cargos e funções que acabam surgindo nas organizações.

Resolução de problemas complexos com criatividade | 14h - 18h • Lab 2
Leandro Oliveira Figueiredo da Silva • DerSteg - Consultoria e Treinamento em Inovação
Melhorar a forma de resolver problemas para aumentar a produtividade dos participantes.

Mobiliza 360: Uso de realidade virtual na gestão pública | Sala 1
Prof. Dr. Hélio Lemes Costa • Unifal-MG
Utilização de realidade virtual como meio de provocar a empatia entre quem está próximo das
situações de risco e quem toma as decisões para resolver os problemas

Escape Room | Sala 2
ESC Escape Room
Um jogo de colaboração para equipes de 6 a 12 integrantes. O time será trancado em uma sala
temática e terá que escapar antes que o tempo acabe. Inteligência, trabalho em equipe e
criatividade serão necessários para superar os desafios.

Getting Things Done | 14h - 18h • Sala 6
Luciana Farias do Nascimento • Senado Federal
Esse método ensina às pessoas como realizar uma gestão eficaz, equilibrada e sem stress das
diversas responsabilidades do dia-a-dia, por meio do uso eficiente de um conjunto de
instrumentos, tais como agenda, lista de coisas a fazer, e-mails, atividades delegadas que
necessitam de acompanhamento, e a identificação e acompanhamento de projetos até a
conclusão.
https://portal.tcu.gov.br/semana-da-produtividade

Acesso à informação: Novos serviços relevantes ao cidadão | 17h - 18h • Sala 7
Aloisio Tupinamba Gomes Neto • Banco Central
Serão apresentadas 4 iniciativa no Banco Central que possuem foco na facilitação no acesso do
cidadão à informação relevante. Projeto CidaData, Portal de Dados Abertos do BCB, SPro e Sistema
LAI

Medida e indicadores de produtividade | 14h - 16h • Sala 8
Raul Mascarenhas • TCU
Caso prático de utilização de indicadores de produtividade e qualidade aplicada à instrução de
tomada de contas especiais, com possíveis aplicações às demais ações de controle.

Pensamento Visual | 16h - 18h • Sala 8
Carol Ramalhete • Kairós - Arte da Conversa
Seja na forma de um infográfico desenhado, de um mapa mental ou de um vídeo, o que o
pensamento visual faz é materializar ideias, abstratas ou complexas. Isto, porque pensar com
imagens oferece novas formas registrar e enxergar velhos problemas, possibilitando reflexões e
insigths inovadores. As vantagens são diversas!

https://portal.tcu.gov.br/semana-da-produtividade

Terça-feira, 28/05

28 de Maio | Terça-Feira
Análise de dados usando programação para não-programadores | 09h - 12h • Lab 1
Marcos Vinicius Guimarães • TSE
O Aprendizado da programação pode auxiliar qualquer pessoa a automatizar tarefas repetitivas do
dia-a-dia, ganhando mais tempo para realizar as demais tarefas, mais intelectuais e menos
repetitivas. Além disso, a Análise de Dados de forma automatizada pode contribuir para trabalhos
de investigação, descoberta de achados, detecção de fraudes, etcs, de forma muito mais rápida e
precisa.

https://portal.tcu.gov.br/semana-da-produtividade

Produtividade e qualidade nas tomadas de contas especiais | 09h - 12h • Lab 2
Marcelo Tutomu Kanemaru • TCU
Redução do tempo de instrução e ganhos de qualidade nas tomadas de contas especiais,
abrangendo os órgãos instauradores, a CGU e o TCU. Público-alvo: servidores públicos envolvidos
na instrução de tomadas de contas especiais em qualquer órgão público.

Escape Room | Sala 2
ESC Escape Room
Um jogo de colaboração para equipes de 6 a 12 integrantes. O time será trancado em uma sala
temática e terá que escapar antes que o tempo acabe. Inteligência, trabalho em equipe e
criatividade serão necessários para superar os desafios.

Redução de procrastinação e ganho de propósito | 09h - 10h30 • Sala 3
Rodrigo Silva Pinto de Andrade • Câmara dos Deputados
Os participantes terão clareza dos objetivos perseguidos com cada tarefa e serão capazes de
mitigar o efeito procrastinador diante da confusão de tarefas supostamente inúteis.

Gestão de compromissos com base em priorização | 14h - 18h • Sala 3
Rodrigo Silva Pinto de Andrade • Câmara dos Deputados
Fazer uma gestão racional de ações, calendário e rotinas, resultando em quebra de padrões
procrastinatórios por meio de clareza quanto a importância e urgência assim como criação de
bons condicionamentos de priorização.

Pensamento estratégico com Trello | 09h - 18h • Sala 4
Simone Braga • TCU
Boas práticas para realizar colaboração visual, obtendo visão geral e específica na gestão de
tarefas, pessoas e orçamento.

https://portal.tcu.gov.br/semana-da-produtividade

Trabalho colaborativo a distância | Sala 5
Rafael Torales • Officeless
Aprender sobre relações de trabalho mais flexíveis, baseadas em autonomia, confiança e
propósito.

Produtividade em Alta Performance | 09h - 18h • Sala 6
Eduardo Rocha • INNER
Aprendizagem organizacional com base na PNL. A base de todo processo transformacional é o
autoconhecimento. Depois, se provocar a romper os limites cognitivos e alcançar uma nova forma
de pensar e agir. Para isso, há uma necessidade de atualizarmos o método de aprendizado nas
organizações.

Essencialismo | 09h - 18h • Sala 7
Carol Alvarenga
Aumentar o foco na execução de atividades.

Palestra Explorers - Conduzindo organizações na travessia para uma nova era | 10h30 - 12h •
Sala 1
Henrique da Silva Barreto & Leandro Jesus • C4NE - Challenger For New Experiences
Palestra sobre Explorers, um jogo que busca ajudar a despertar consciência para a transformação
nos negócios/serviços e transição para uma nova economia.

Explorers Game | Sala 1
Henrique da Silva Barreto & Leandro Jesus • C4NE - Challenger For New Experiences
Um game voltado para pessoas que atuam no mundo corporativo tradicional (órgão instituição)
ou estão empreendendo seus negócios/serviços, que tem por objetivo estimular a reflexão sobre
como conduzir suas organizações rumo à nova economia do século 21 – digital, colaborativa,
inclusiva e regenerativa.

https://portal.tcu.gov.br/semana-da-produtividade

Vencendo o desafio de falar "NÃO" | 14h - 18h • Lab 1
Arby Ilgo Rech Filho • TCU
Diariamente vivemos situações nas quais precisamos dizer "não" para as pessoas. Ao falar "não da
forma correta defendemos nossos interesses, melhoramos nossa autoestima, evitamos conflitos e,
consequentemente, melhoramos nossa produtividade.

Comunidades de prática | 14h - 18h • Sala 8
Claiton Custódio da Silva • TCU
Comunidades de Prática - Fatores de Sucesso. Ferramentas para Acompanhamento da Utilização.
Exemplos. Estudos de caso.

Painel de Gestão do Cedi | 14h - 16h • Sala 9
André Freire, Christiano Lacorte e Rodrigo Póvoa • Câmara dos Deputados
A tomada de decisão torna-se mais célere e baseada em números/indicadores. Apresentação do
painel de gestão.

Simplificação de processos de trabalho com soluções de TI | 16h - 18h • Lab 2
STI • TCU
Apresentar a transformação alcançadas pelas unidades com a adoção de novos processos de
trabalho e ferramentas que os instrumentalizam, comparando o “antes” e o “depois” e destacando
os efeitos colaterais positivos obtidos, Sislegis, e-Diário e Pautas.

Núcleo de Soluções Integradas - Atendimento a Parlamentares | 16h - 18h • Sala 9
Simone Sarkis Teixeira Bergo • Câmara dos Deputados
Apresentação do modelo implementado na Câmara dos Deputados de Serviço Centralizado de
Atendimento aos Parlamentares, conquistas e desafios.

https://portal.tcu.gov.br/semana-da-produtividade

Gamificação simplificada | 09h - 18h
EKOÁ Jogos e Gamificação
Atividade semelhante à uma caça ao tesouro, onde um Quiz online sobre o evento e suas
atividades pode ser acessado através de QR-Codes espalhados pelo ISC. Essa atividade não requer
inscrição.

https://portal.tcu.gov.br/semana-da-produtividade

Quarta-feira, 29/05

29 de Maio | Quarta-Feira
Conta, TCU! | 09h - 10h • Auditório
Shirley Cavalcante, Leonard Guimarães, Maurício Gomyde • TCU
Série de palestras curtas em que os servidores fazem o paralelo entre a produtividade na vida
pessoal e na vida profissional.

Mesa redonda - Colaboração entre entidades | 10h - 12h • Auditório
Mesa redonda com a participação de representantes de vários órgãos públicos. Mediação de João
Henrique Gouveia (Senado). Participação de Wesley Vaz (TCU), Gino Terentim (Caixa Econômica
Federal), Leandro Roberto da Silva (Câmara Municipal de Jataí) e Marizaura Reis de Souza Camões
(Enap),
https://portal.tcu.gov.br/semana-da-produtividade

Escape Room | Sala 2
ESC Escape Room
Um jogo de colaboração para equipes de 6 a 12 integrantes. O time será trancado em uma sala
temática e terá que escapar antes que o tempo acabe. Inteligência, trabalho em equipe e
criatividade serão necessários para superar os desafios.

Design Thinking | 14h - 18h • Lab 1
Christiane Coelho da Rocha • Câmara dos Deputados
Técnicas e ferramentas da abordagem Design Thinking para inovação.

Pesquisa integrada do TCU | 14h - 16h • Lab 2
Leandro Dos Santos Ribeiro, Israel Oliveira Bos Bresolin e Wemerson Araújo • TCU

Apresentar a plataforma para pesquisas textuais, que atende advogados, jurisdicionados, cidadãos
e público interno, seu impacto na manutenção das pesquisas e na experiência do usuário, e
apresentar a pesquisa de Jurisprudência, que é a principal base de pesquisa do TCU.

Apex e modelo de governança de desenvolvimento descentralizado | 16h - 18h • Lab 2
Anderson Rodrigues Ferreira • TCU
Apresentar o modelo de desenvolvimento descentralizado do TCU e compartilhar a experiência do
Tribunal com sua adoção.

Lean Thinking | 14h - 18h • Sala 3
Frederico Freitas Nobre • Valor Consultoria e Desenvolvimento Profissional
Agregando o pensamento lean e 5s aos nossos processos e atividades, gerando maior valor para
os clientes.

Encontros de equipes com Mentimeter | 14h - 18h • Sala 4
https://portal.tcu.gov.br/semana-da-produtividade

Simone Braga • TCU
Boas práticas ao realizar encontros de 2 vias com uso da ferramenta Mentimeter.

Mapas Mentais | 14h - 18h • Sala 5
Tiago Agustinho Borges • TCU
Ajuda a organizar ideias graficamente, anotar reuniões de modo eficaz, gerar brainstorming de
ações para planejamento de projetos, dar clareza mental para organizar ideias e atribuir
responsabilidades.

Demonstração de construção de um ChatBot | 14h - 16h • Sala 7
Alessandra Requena • TCU
Ver a automatização de tarefas que seriam realizadas por um colaborador.

Efetividade em TCEs | 14h - 18h • Sala 8
Nivaldo Dias Filho • TCU
Casos em que vale a pena usar NF-e; considerações sobre descontos, transporte, impostos e
incentivos fiscais; casos em que vale a pena propor a indisponibilidade de bens; medidas para uma
indisponibilização efetiva; casos de levantamento de indisponibilidade.

Boas práticas nas ferramentas de TI no TCU | 14h - 16h • Sala 9
Breno da Costa • TCU
Ter conhecimento de como melhor utilizar as ferramentas de comunicação e colaboração do TCU.

Ferramentas colaborativas Microsoft | 16h - 18h • Sala 9
Microsoft
Ter conhecimento das ferramentas de comunicação e colaboração da Microsoftl.

https://portal.tcu.gov.br/semana-da-produtividade

Quinta-feira, 30/05

30 de Maio | Quinta-Feira
Laboratório de Gamificação: Produtividade | 14h - 17h • Lab 1
Monclair Caetano Cammarota • EKOÁ Jogos e Gamificação
O Laboratório de gamificação é uma oficina onde os participantes vão aprender a diferença entre
jogo e gamificação, os conceitos mais relevantes, ferramentas mundialmente conhecidas, algumas
ferramentas originais Ekoá e ainda participar no desenvolvimento de uma gamificação voltada
para produtividade com uma abordagem totalmente “mão na massa”.

Scrum com Lego: técnicas de entregas ágeis de valor | 09h - 18h • Sala 1
Henrique da Silva Barreto • C4NE - Challenger For New Experiences
Durante o workshop usaremos o Jogo Cidade Inteligente (Smart City) que explora a característica
fundamental dos métodos ágeis: O empirismo. O jogo é baseado em peças de LEGO® e cobre
todos os aspectos do Scrum, papéis, artefatos, eventos, regras e construção do produto, via uma
abordagem iterativa e incremental.

https://portal.tcu.gov.br/semana-da-produtividade

Escape Room | Sala 2
ESC Escape Room
Um jogo de colaboração para equipes de 6 a 12 integrantes. O time será trancado em uma sala
temática e terá que escapar antes que o tempo acabe. Inteligência, trabalho em equipe e
criatividade serão necessários para superar os desafios.

Gestão de tarefas, ferramentas e qualidade de vida | 09h - 18h • Sala 3
Rodrigo Silva Pinto de Andrade
Distinguir com clareza as atividades e atribuições de seu setor, assim como suas subtarefas de
forma que haja uma gestão de conhecimento eficiente entre os integrantes da equipe. Haverá
incentivo à criação de mentalidade de sucesso para autodidatismo na área de produtividade, com
bônus de metodologia e aplicação prática com o uso de aplicativos.

Pensamento estratégico com Trello | 09h - 18h • Sala 4
Simone Braga • TCU
Boas práticas para realizar colaboração visual, obtendo visão geral e específica na gestão de
tarefas, pessoas e orçamento.

Trabalhos colaborativos a distância | Sala 5
Rafael Torales • Officeless
Aprender sobre relações de trabalho mais flexíveis, baseadas em autonomia, confiança e
propósito. Exclusiva para servidores do TCU domiciliados fora de Brasília.

Reunião: a arte da cooperação | 09h - 18h • Sala 6
Andre Anderson de Oliveira Barbosa • TCU
Como construir passo a passo uma boa reunião, desde a pauta até como lidar com situações
difíceis e "saias justas", além de dicas para reuniões virtuais. Aplicar técnicas de preparação e
condução de reuniões eficazes.
https://portal.tcu.gov.br/semana-da-produtividade

As 4 Disciplinas da Execução | 09h - 12h30 • Sala 7
Bill Moraes • FranklinCovey
Executar um plano que requer significativa mudança de comportamento em larga escala.

Tomada de decisão | 14h - 16h • Sala 8
Michel Cohen • TCU
Conhecer como funciona nosso processo decisório individual (ainda que em contextos
institucionais) é o caminho para conseguir aprimorá-lo. Aprimorando a tomada de decisão,
conseguimos aumentar nossa produtividade, pois saberemos como otimizar nossas
potencialidades internas.

Desburocratização no serviço público | 14h - 18h • Sala 9
Uadson Ulisses Marques Martins • TCU
Burocracia, disfunções da burocracia, simplificação de ações, busca por resultados.

Gamificação simplificada | 09h - 18h
EKOÁ Jogos e Gamificação
Atividade semelhante à uma caça ao tesouro, onde um Quiz online sobre o evento e suas
atividades pode ser acessado através de QR-Codes espalhados pelo ISC. Essa atividade não requer
inscrição.

https://portal.tcu.gov.br/semana-da-produtividade

Sexta-feira – 31/05

31 de Maio | Sexta-Feira
Mineração e declaração de propósito coletivo | 9h - 16h • Lab 1
Jomara Fernandes • C4NE - Challenger For New Experiences & Purpose Mining
As pessoas se envolvem quando percebem sentido pessoal e emocional no que fazem. Ao se
envolverem, naturalmente vem o engajamento e a produtividade é consequência.

Insights comportamentais em políticas públicas: a ferramenta Simples Mente | 09h - 12h •
Lab 2
Antônio Claret • ENAP
Geração de insights sobre problemas e de ideias de solução orientadas pela abordagem
comportamental.

Play Lean Kanban | 09h - 16h • Sala 1
https://portal.tcu.gov.br/semana-da-produtividade

Henrique da Silva Barreto • C4NE - Challenger For New Experiences & Purpose Mining
Entendimento de como aplicar princípios do Pensamento Lean e técnicas Kanban para empregar
os princípios no dia-a-dia, passando a conhecer a importância da entrega de valor para o cliente.

Escape Room | Sala 2
ESC Escape Room
Um jogo de colaboração para equipes de 6 a 12 integrantes. O time será trancado em uma sala
temática e terá que escapar antes que o tempo acabe. Inteligência, trabalho em equipe e
criatividade serão necessários para superar os desafios. Apenas na sexta-feira, a inscrição é
individual, não por equipe.

Foco & Produtividade | 09h - 13h • Sala 6
Kelvio Santos
Foco. Inteligência Emocional. Inteligência Foco-Temporal. Essencialismo. Estoicismo. Fatores de
distração.

Risco x produtividade no trabalho | 09h - 16h • Sala 8
Romilson Rodrigues Pereira • TCU
A produtividade deve ser incrementada, sem colocar em risco a reputação da organizacão. Por
isso, os colaboradores devem ter a mínima noção de gestão de risco, antes de se aventurarem no
aumento da produtividade.

Soluções de automatização de processamento de texto | 14h - 16h • Lab 2
Alessandra de Queiroz Requena Garrido; Marcus Vinicius Borela de Castro; Alexandre Vaz Roriz •
TCU
Demonstrar aplicação de Processamento de Linguagem Natural (NLP) no contexto de três
soluções desenvolvidas no TCU.

https://portal.tcu.gov.br/semana-da-produtividade

Conecta-TCU | 14h - 16h • Sala 5
Raquel Zampietro; Alvaro Pereira da Silva; Alison Aparecido Martins de Souza • TCU
Apresentar a solução Conecta-TCU, plataforma digital para três públicos: cidadão, TCU e
órgãos/entidades.

Getting Things Done | 14h - 16h • Sala 6
Darllan • Call Daniel
Apresentar a metodologia de produtividade GTD - Getting Things Done.

Clique Regimento - Web app para atuação parlamentar na CD | 15h - 16h • Sala 3
Márcio Martins • Câmara dos Deputados
Apresenta uma mudança de perspectiva e de forma de trabalho para uma entrega mais ágil no
projeto Clique Regimento..

Sistema Auditar e ganhos de produtividade | 09h - 12h • Sala 9
Bráulio de Barros Lordello Filho (Banco Central) e Evandro da Cunha Menezes (TSE)
Simplificação de processos com uso do Sistema Auditar pela área de Auditoria Interna. Economia
de recursos financeiros com a adaptação do Sistema Auditar pelos Tribunais Eleitorais

Pensa rápido! | 16h - 18h • Auditório
Cia Sete Belos
Baseada no teatro de improviso da Cia. Setebelos, onde serão abordadas as capacidades de
raciocínio, percepção e velocidade de tomada de decisão com foco na resiliência e estratégia.

https://portal.tcu.gov.br/semana-da-produtividade

