
Oficina de Capacitação de Facilitadores
(30/08/2019)



Olá!

+ Nome;
+ Regional;

10 min

@nós



Por quê estamos 
aqui?

10 min



Agenda Manhã

Conferência | Facilitação
Horário Duração Agenda

09:00 00:30 Coffee

09:30 00:10 Olá

09:40 00:10 Nosso Cenário

09:50 00:05 Desafio

09:55 00:10 Introdução ao DT

10:05 00:05 Divisão de Subgrupos

10:10 00:05 Definição de Papéis

10:15 00:15 Desafios, Dicas e Matriz

10:30 00:15 Escrever Ideias

10:45 00:15 Escrever Propostas

11:00 00:15 Priorização

11:15 00:15 Intervalo
11:30 00:30 Trello

12:00 01:30 Almoço



“Re-desenhar o formato das 
conferências da assistência social 
para que as deliberações aprovadas 

reflitam as demandas da população 
de forma clara e quantificável”

(metodologia)

Desafio 5 min



Design Thinking

Nossa ferramenta

@russo

10 min



É mais que um processo ou metodologia...

É uma nova mentalidade, ou mindset... 

É uma metodologia centrada no ser humano (empatia) 
usada para liberar as energias criativas das pessoas…

Em um processo colaborativo que cria e aprimora processos, 
produtos, serviços ou modelos de negócios…

E que resolve um problema ou desafio complexo.

Vamos fazer tudo sob ponto de vista do usuário, criando e 
testando hipóteses rapidamente!

O que é o
Design Thinking?

@russo



O design é...



1. centrado no ser 
humano

2. colaborativo
3. iterativo



Fazer as 
pessoas 

quererem 
alguma coisa

Fazer 
coisas que 
as pessoas 
precisam

DE: PARA:



“As pessoas ignoram o 
design que ignora pessoas”.

Frank Chimero



EMPATIA
experiências 

encantadoras, 
ambiente 
acolhedor

AGILIDADE
metodologias 

inovadoras para 
estimular a 
conferência

ENGAJAMENTO
interagir, trocar

e envolver
quem participar

O que buscamos



Novas Propostas 

Conferência Livre

[REGIONAL]  [ABERTURA] [MUNICIPAL] 



Definição de  
Grupos e subgrupos

5 min

@nós



TAMANHO 
DO GRUPO



Dica: grupos sempre até 5 
pessoas! Estudos mostram 
que em grupos com 6 a 
energia se dissipa, e 
naturalmente o grupo acaba 
"dividido" em 2 grupos de 3 
pessoas.



teste
Só pra deixar claro

Lembrando que hoje é uma 
simulação, portanto vamos 
testar a dinâmica da 
facilitação. No dia da 
conferência TODAS PESSOAS 
AQUI PRESENTES serão 
facilitadoras.



1 FACILITADOR 1 COLABORADOR 1 RELATOR

DEFINIÇÃO DE PAPÉIS
(no dia da conferência)



2 FACILITADORAS(ES)

DEFINIÇÃO DE PAPÉIS
(hoje na simulação)

10 min

@nós



● O que temos na assistência social 
hoje que está bom? 

● O que temos na assistência social 
hoje que está ruim? 

● O que temos na assistência social 
hoje que pode melhorar?

● O que não temos na assistência 
social?

Temas e Desafios



#1 – Não existe ideia ruim ou impossível
        Não julgar ou criticar

#2 – Registre tudo de forma objetiva
         Seja visual

#3 – Cresça sobre outras ideias
         Encorajar ideias fora do comum

#4 – Quantidade é melhor que qualidade
         Crie MUITAS IDEIAS
         Mas compartilhe uma de cada vez 

{  } Manter o foco 
no desafio 
proposto



HABILIDADES
DE FACILITAÇÃO



EXTRAÇÃO 
DE IDEIAS



EXTRAÇÃO DE IDEIAS

Ajudar as pessoas a esclarecer, desenvolver e refinar suas 
ideias.

Evitar falta de clareza e confusão na comunicação.

O que é necessário fazer? Usar frases para extrair mais 
pensamentos da pessoa, quando as pessoas não estão 
conseguindo se expressar com clareza o que estão pensando.



Exemplos de extração de ideias, opiniões ou sentimentos:
“Você pode me falar mais sobre isso”
“‘Conte me um pouco mais…”
“O que você quis dizer por…”
“Como isso funciona na sua visão?”
“O que importa pra você nessa afirmação?”

EXTRAÇÃO DE IDEIAS



ESCUTA COM
PONTO DE VISTA



Expor opinião como parte do grupo e também facilitar

O que é necessário fazer? O facilitador assume dois papéis - líder 
e participante - expõe a sua opinião e também considera à 
opinião dos demais - facilitando, o processo com base nas 
técnicas de facilitação.

ESCUTA COM PONTO DE VISTA



Revezar entre emitir o seu ponto de vista:
“Na minha visão…”
“O meu ponto de vista é que…”

E facilitar o grupo aplicando todas as dicas anteriores: síntese, validação, 
extração de ideias, etc.

ESCUTA COM PONTO DE VISTA



Matriz de Desafios



AGORA VAMOS 
ESCREVER AS IDEIAS

● O que temos na assistência social 
hoje que está bom? 

● O que temos na assistência social 
hoje que está ruim?

●  O que temos na assistência social 
hoje que pode melhorar? 

● O que não temos na assistência 
social?

15 min

@nós



Transformar ideias em 
propostas









Intenção 
__________________________________

O que 
_________________________________________

Quanto

_________________________________________
(Busque escrever números na sua proposta a fim de facilitar o acompanhamento)

(Usar verbos para iniciar o texto da proposta)

(Descreva a área de atuação, física ou não, da qual a é proposta sobre)

Roteiro de Proposta

Criar, implementar, aumentar, efetivar, assegurar, garantir, reivindicar

Prazo 

_________________________________________
(Quanto tempo até a implementação da proposta)

Para qual esfera 
_________________________________________
(É de responsabilidade do Município, do Estado ou da União?)

Serviços de proteção básica; serviços de proteção especial; fóruns; CRAS; CREAS 

Garantia de 7%; aumento gradual de 2% até atingir 10%; dobrar a participação popular

Até 2022; no prazo de 2 anos após a publicação das propostas  

Prefeitura de Campinas; Governo do Estado de São Paulo; Federação



ESTADUALMUNICIPAL FEDERAL

Classificar as Esferas



AGORA VAMOS 
ESCREVER AS 
PROPOSTAS

15 min

@nós



Intenção 
__________________________________

O que 
_________________________________________

Quanto

_________________________________________
(Busque escrever números na sua proposta a fim de facilitar o acompanhamento)

(Usar verbos para iniciar o texto da proposta)

(Descreva a área de atuação, física ou não, da qual a é proposta sobre)

Roteiro de Proposta

Criar, implementar, aumentar, efetivar, assegurar, garantir, reivindicar

Prazo 

_________________________________________
(Quanto tempo até a implementação da proposta)

Para qual esfera 
_________________________________________
(É de responsabilidade do Município, do Estado ou da União?)

Serviços de proteção básica; serviços de proteção especial; fóruns; CRAS; CREAS 

Garantia de 7%; aumento gradual de 2% até atingir 10%; dobrar a participação popular

Até 2022; no prazo de 2 anos após a publicação das propostas  

Prefeitura de Campinas; Governo do Estado de São Paulo; Federação
@nós

15 min



+ FACIL DE FAZER

+  RESOLVE O PROBLEMA

Priorização
das Propostas

Proposta 3

Proposta 10

Proposta 1

Proposta 5

Proposta 7

Proposta 8 Proposta 
11

Proposta 
12

10 min

@nós+ DIFÍCIL DE FAZER

(-) NÃO RESOLVE O PROBLEMA

Proposta 9

Proposta 2

Proposta 6

Proposta 4





01.09.2019

de pessoas 
registradas

de times 
registrados

de pessoas 
usando por dia 

(em média)

novas pessoas 
por semana

de pessoas 
ativas mensais

disponíveis





5 min

@nós

Transcrição das 
Propostas



ALMOÇO ;)
VOLTAMOS ÀS 13h30



Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 5Proposta 4

Proposta 6 Proposta 7 Proposta 8 Proposta 9 Proposta 10

Propostas impressas nas salas



10 min

@nós



Abertura



Conferência Livre | Abertura 13/09
Horário Duração Agenda

08:00 00:00 Início

08:00 00:30 Credenciamento

08:30 00:10 Mesa de Abertura

08:40 00:30 Convidados

09:10 00:30 Leitura Regimento Interno

09:40 02:15 Espaço para Destaque

11:55 00:05 Aprovação do Regimento Interno

12:00 00:10 Encerramento



Regional



Conferência Livre | Regional
Horário Duração Agenda

08:00 00:00 Início

08:00 00:30 Credenciamento

08:30 00:10 Abertura

08:40 00:05 Caminhada para Salas

08:45 00:10 Apresentação dos Papéis

08:55 00:15 Apresentação dos Participantes

09:10 00:10 Definição dos Subgrupos

09:20 00:05 Leitura dos Temas e Desafios

09:25 00:45 Debate

10:10 00:30 Construção de Propostas

10:40 00:45 Priorização das Propostas

11:25 00:05 Explicação dos Delegados

11:30 00:10 Definição Comissão Organizadora

11:40 00:20 Avisos Finais

12:00 00:00 Encerramento



Municipal



Conferência Livre Municipal | Manhã
Horário Duração Agenda

08:00 00:00 Início

08:00 00:30 Credenciamento

08:30 00:15 Apresentação Cultural

08:45 00:10 Deslocamento para Auditório

08:55 00:10 Abertura (Fala Usuária)

09:05 00:10 Abertura (Fala Palestrante)

09:15 00:10 Abertura (Fala Conselho)

09:25 00:25
Leitura Propostas a Unificar 
Municipais

09:50 00:25 Votação Unificação Municipais

10:15 00:20 Leitura e Destaque Propostas

10:35 01:15 Votação Propostas Municipais

11:50 00:15 Contagem dos Votos

12:05 01:25 Almoço



Conferência Livre Municipal | Tarde
Horário Duração Agenda

13:30 00:10 Leitura 10+ Propostas Municipais

13:40 00:15 Leitura Unificação Est. e Fed.

13:55 00:25 Votação Unificação Est. e Fed.

14:20 00:25 Leitura e Destaques Est. e Fed.

14:45 00:50 Votação Est. e Fed.

15:35 00:20 Contagem dos Votos

15:55 00:15 Leitura e Aprovação de Moções

16:10 00:10 Leitura Propostas Est. e Fed. +Votadas

16:20 00:35 Tempo de "sobra"

16:55 00:15 Agradecimento

17:10 00:15 Encerramento



DICAS 
PARA 
FACILITAÇÃO



PERFIS 
DIFÍCEIS



PERFIS DIFÍCEIS

Mapa de empatia? Carência? 
Ansiedade?

Regras de participação (ex. 
dois comentários por rodada). 
Chame participantes pelo 
nome. Use sinais não verbais 
(contato visual, foque em 
outros espaço da sala). Evite 
atribuir papéis de liderança. 

tagarela múmia

Mapa de empatia? Timidez? 
Propósito? 

Paciência. Faça perguntas 
sobre áreas que ela domina. 
Atribua papel de facilitador em 
sub-grupos.

Mapa de empatia? Entender 
perfis egocêntricos

A importância do consenso. 
Peça o apoio de outros 
membros do grupo. Dividir 
tarefas e papéis entre os 
participantes.

dono da verdade



SÍNTESE



SÍNTESE

Resumir vários tópicos que estão sendo discutidos 
simultaneamente 

Evitar discussões infinitas e pessoas empacadas em opiniões 
divergentes que não avançam.

O que é necessário fazer? Ajudar os participantes a consolidar 
pensamentos, fornecer às pessoas categorias mentais e ajudar a 
memorizar informações e melhorar o entendimento. 



Recuperar a questão que originou a discussão: 
“Estamos discutindo sobre os cacarecos.”

Indicar os tópicos: 
“À VIC reforçou que ninguém trás e a LU expôs sobre continuar pedindo para as 
pessoas.”

Resumir os principais pontos de cada tópico: 
“Sobre à questão de ninguém trazer, à VIC falou que ninguém tem embalagem em 
casa.
Sobre o pessoal continuar trazendo LU explicou que a galera traz segunda-feira, 
pois domingo acaba-se sempre consumindo algo em casa que gera embalagem.

Dizer algo que faça a ponte com o próximo tópico: 
“Analisamos à questão dos cacarecos. Agora vamos discutir mudanças específicas 
que vocês gostariam de propor para os roubos de canetas pelos participantes..”

SÍNTESE



ENCORAJAMENTO



ENCORAJAMENTO

Induzir as pessoas a participar, sem que elas se sintam 
pressionadas

Evitar que o rumo da discussão siga à direção imposta por 
aqueles que falam primeiro - geralmente são mais verbais e 
menos tímidos.

O que é necessário fazer? Ajudar a equilibrar à discussão 
puxando novos pontos de vista.



ENCORAJAMENTO

Exemplo de encorajamentos:
“Alguém tem mais ideias sobre à questão dos cacarecos?”
“Uma posição diferente?”
“Todos concordam?”
“Alguém gostaria de sugerir algo diferente?”

Para os tímidos:
“LUCAS, há algum pensamento que você queira dizer?”
“Você gostaria de adicionar alguma coisa?”
“Você tá com cara de quem quer dizer alguma coisa...”

Para segurar os que falam muito:
“Vamos falar um de cada vez, LUCAS (o tímido) por que você não fala primeiro?”

*O que ajuda? Times sempre de 4/5



Barreiras

@nós



Obrigado!


