
Metodologia de condução e atividades 
Conferência Regional 

 
[8h00] 
Início 
 
[8h00-8h30] 
Credenciamento [30min] 
Os participantes serão recebidos e credenciados com um crachá. 
 
[8h30-8h40] 
Abertura da Conferência Regional [10min] 
Será realizado uma abertura simplificada, onde explicaremos quais serão as atividades do 
dia, a dinâmica das salas e a quantidade de propostas municipais, estaduais e nacionais 
que serão encaminhadas para a Conferência Municipal; 
 
[8h40-8h45] 
Encaminhamento e acomodação nas salas de discussão [5min] 
Os participantes terão um tempo para entrar nas salas designadas e acomodar-se; 
 
[8h45-8h55] 
Apresentação do facilitador, colaborador e relator de cada sala [10min] 
O facilitador deverá entrar na sala, apresentar-se e apresentar seu respectivo colaborador e 
relator. Além disso, irá explicar brevemente como será a dinâmica programada para o dia e 
definir e comunicar o limite de fala dos participantes para a apresentação pessoal (passo 
seguinte); Nota: Nessa etapa, cada facilitador poderá decidir a maneira como irá conduzir a 
apresentação de sua equipe bem como a dos participantes da sala; 
 
[8h55-9h10] 
Apresentação dos participantes [15min] 
O facilitador deverá então promover a apresentação dos participantes da sala como achar 
melhor, respeitando o tempo estipulado da atividade e conforme a organização da região. A 
cada apresentação de participante, será entregue um kit-lanche para ele; 
 
[9h10-9h20] 
Definição dos subgrupos [10min] 
O facilitador deverá contar a quantidade de participantes da sala e promover uma divisão do 
grupo maior em subgrupos, mesclando trabalhadores e usuários nestes subgrupos; 
Sugestão: 7 grupos de 5 pessoas; 
 
[9h20-9h25] 
Leitura dos temas e desafios [5min] 
Após organizar os subgrupos, o facilitador deverá ler em voz alta os temas e desafios que 
irão ser discutidos nos subgrupos:  

- 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? 

 
[9h25-10h10] 
Debate nos subgrupos a partir dos temas e desafios lidos [45min] 
O facilitador deverá abrir o espaço para discussão e debate nos grupos e explicar que todas 
as ideias devem ser escritas em post-its e separadas por "O que temos" e "O que não 
temos?” Sugestão: Utilizar as cores dos post-its para fazer essa divisão (vide imagem 
abaixo). 
 

 
 
[10h10-10h40] 
Construção das propostas com base no debate anterior [30min] 
Após o debate, o facilitador deverá abrir um espaço para a construção de propostas com 
base nas ideias que foram geradas nos subgrupos, mostrando como uma proposta deve ser 
construída (trazer exemplos). Na construção da proposta, cada subgrupo deverá especificar 
para qual esfera do governo a proposta deve ser direcionada, colocando uma pequena letra 
no canto do post-it, conforme segue: 

- Municipal = “M”; 
- Estadual = “E”; 
- Federal = “F”; 

 



 
 
[10h40-11h25] 
Priorização das propostas [45min] 
Após a construção das propostas, o facilitador deverá iniciar o processo de priorização 
delas considerando todas as propostas criadas nos subgrupos. O facilitador deve então 
explicar como funciona o critério de priorização e iniciar a atividade com todos os subgrupos 
coletivamente. 
 

 
 
Critérios sugeridos: "Resolve o problema" e "Dificuldade"; 
O facilitador deverá priorizar as propostas que ficaram mais “à direita”, conforme segue: 
   - 2 Municipais; 
   - 1 Estadual; 
   - 1 Federal/União; 
 
 



[10h10-11h25] 
Transcrição das propostas [~] 
Ao longo do processo de construção e priorização das propostas, o relator deverá 
transcrevê-las para o Trello específico de cada sala (vide imagem abaixo). 
 

 
 
[11h25-11h30] 
Explicação da figura dos "delegados" [5min] 
Ao final da priorização das propostas, o facilitador deve dizer que "Todos os participantes 
que estão aqui têm direito a voz e voto garantido na Conferência Municipal"; 
 
[11h30-11h40] 
Definição da Comissão de Organização e Redação [10min] 
O facilitador deve solicitar que sua sala defina um usuário e um trabalhador para se 
candidatar a comissão, explicando que haverá uma reunião no dia 02/10/2019 para 
organizar as propostas em categorias e sugerir possíveis unificações de texto; 
 
[11h40-11h50] 
Encerramento [10min] 
O facilitador deverá falar sobre a(s): 

- Conferência Municipal (como irá funcionar, transporte, alimentação); 
- Mídias onde podem acompanhar o processo; 
- Orientações referente ao transporte público para saída do local. 

 
Tempo total: 230min 
Tempo de “sobra”: 10min 
 
Melhorias propostas 
Como ferramenta principal de registro das atividades e propostas construídas na 
Conferência Regional, o grupo sugere o uso da ferramenta Trello, como exemplificado na 
etapa “Transcrição das propostas”. O Trello é um aplicativo de gerenciamento de projeto 
baseado na web originalmente feito por Fog Creek Software em 2011, tornando-se uma 
empresa em 2014. Ele opera em um modelo de negócio Freemium (gratuito com opção de 



assinatura para acesso a recursos avançados). A construção desse material foi baseada 
nessa ferramenta, conforme imagem abaixo. 
 

 
 
Como melhoria no processo de registro das propostas discutidas durante a Conferência 
Regional, o grupo sugere que sejam criados “ambientes” do Trello, conforme segue: 
 

- 1 Trello para cada Conferência Regional (Sul, Norte, Noroeste, Sudoeste, etc) 

 
 
 
 



- 1 Trello para cada sala da Conferência Regional (Sala 1, Sala 2, Sala 3, Sala 4)

 
 
Ao final de cada Conferência Regional, o Trello permite que sejam copiadas as propostas 
criadas em cada sala, para o Trello principal da Conferência Regional de cada região, de 
modo a registrar tudo o que foi discutido nas salas, em um único ambiente. 
 
 
 
 


