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SOBRE O RELATÓRIO 
 
 

Este documento apresenta os principais resultados alcançados em 2019 por 

meio das Redes de Logística, com foco nas ações de COMUNICAÇÃO, INTEGRAÇÃO E 

FORMAÇÃO CONTINUADA. 

O Relatório está dividido em sete partes: (I) retrospectiva; (II) diretrizes e 

organização das redes; (III) destaque – resultados de 2019; (IV) equipes: gerentes 

das redes de logística; (V) avaliação dos eventos; (VI) agradecimentos; (VII) 

avaliações individuais por evento e feedbacks recebidos. 

Divulgamos este documento com a expectativa de informar sobre a estratégia e 

os projetos implementados por meio das Redes, além de colaborar para a 

institucionalização de ações e parcerias. 

Para que você tenha uma leitura mais fluida e agradável, além de texto, 

incluímos aqui links e um índice interativo. Quando o texto estiver assim, você 

poderá clicá-lo para ser direcionado a partes específicas no relatório ou acessar um 

documento externo que vai te ajudar a aprofundar o conteúdo.  

Boa leitura! 
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RESTROPECTIVA 
2019 
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RETROSPECTIVA 2019 

Após o processo eleitoral, ainda em 2018, foi iniciada a transferência das ações 

de Governo alimentando processos de mudança em diversos setores do Poder 

Executivo Estadual. Em 2019, as alterações estruturais refletiram na 

recomposição das equipes que desempenham as funções logísticas e dos pontos-

focais integrantes das Redes de Logística dos órgãos central e setoriais. 

A capacitação dos agentes públicos estaduais consta como um dos pilares do 

Plano de diretrizes e iniciativas prioritárias do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro (2019-2022). O objetivo é a formação de profissionais melhor qualificados, 

para que atuem de forma mais eficiente e estratégica na execução de suas 

atividades. Estes profissionais, ao fazerem uma melhor gestão de recursos 

públicos, geram resultados que impactam na qualidade da prestação de serviços à 

população fluminense. 

A Secretaria da Casa Civil e Governança (SECCG) é o Órgão Central de 

Planejamento e Coordenação da Logística Governamental, representada pela 

Subsecretaria de Logística (SUBLOG). O Órgão Central Logístico Estadual possui a 

atribuição de planejar, normatizar, supervisionar e capacitar os agentes públicos 

estaduais para a execução das atividades inerentes às funções logísticas de 

suprimentos, manutenção e transportes, conforme art. 5º do Decreto Estadual nº 

42.092/2009. 

Os eventos educacionais promovidos pela SUBLOG resultam das diretrizes e 

das Trilhas de Aprendizagem das Redes de Logística. No ano de 2019, alcançamos 

o resultado de 34 turmas em 11 cursos, 354 horas aula e 953 certificações; 

promovendo a EDUCAÇÃO CONTINUADA (formação e atualização), INTEGRAÇÃO, 

COMPARTILHAMENTO DE BOAS PRÁTICAS E ATUAÇÃO COLABORATIVA dos agentes 

públicos que lidam com os aspectos jurídicos e práticos das LICITAÇÕES E 

contratações públicas nos diversos Órgãos e Entidades estaduais. 
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DIRETRIZES 
ESTRATÉGICAS 
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DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 

 

Redes de Logística: compartilhamento e uso do conhecimento. 

Estruturas de relacionamento interorganizacionais. 

Diante do cenário estabelecido em 2019, a SUBLOG atuou para o fortalecimento 

da comunicação e relacionamento com os gestores setoriais do Sistema Logístico do 

Estado. Buscando consolidar diretrizes e orientar os processos em funções 

logísticas, foi realizado o levantamento dos novos pontos-focais que viriam a 

integrar as Redes de Logística e suas respectivas equipes. No tocante ao 

fortalecimento da capacidade institucional nas diversas unidades administrativas 

estaduais, as ações de treinamento foram reforçadas com o estabelecimento e 

consolidação de parcerias com órgãos governamentais e não governamentais, 

levantamento de demandas de treinamento e organização de cursos e eventos. A 

perspectiva é que em 2020 sejam estabelecidas novas parcerias e consolidação 

daquelas já em andamento para a execução do Plano de Capacitação 2020/2021, 

atingindo, conforme meta especificada no PPA, mínimo de 600 certificações. Além 

da reestruturação dos canais de comunicação das Redes e, como resultado do 

fomento à integração, uma maior atuação colaborativa entre os integrantes para 

maior efetividade da logística pública estadual. 
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POR QUE AS REDES EXISTEM? 

 

  

Construir um ESTADO MAIS SUSTENTÁVEL E EFICIENTE 

Aprimorar a QUALIDADE DOS GASTOS PÚBLICOS 

Melhorar a GESTÃO LOGÍSTICA 

Disseminar CONHECIMENTO TÉCNICO 

Oferecer SUPORTE ORGANIZACIONAL 

Estimular a INTEGRAÇÃO ENTRE OS SERVIDORES 
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TRAJETÓRIA DE CRIAÇÃO DAS REDES DE LOGÍSTICA 
 

 
  

2012 

2013 

2015 

2017 

Rede de Pregoeiros 

 Rede de Gerenciadores do SIGA 

 Rede de Gerenciadores de 
Transportes Oficiais 

 Rede de Gestores de Contratos  
 

 

Rede de Gestores de 
Bens Móveis 

 

Rede Logística 
Rede Central 
(gestão) 

 

Redes 
Funcionais 
(técnicas) 
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REDE DESCENTRALIZADA DE GESTÃO: 

COMO ESTAMOS ORGANIZADOS 
 

 

 Na busca por resultados mais ágeis e eficazes para a sociedade, o modelo 

de atuação em rede pressupõe que a comunicação entre seus integrantes seja 

clara, fluida, aberta e contínua. Por isso, todas as redes possuem pessoas-

referências no nível central, setorial e seccional, com a responsabilidade de 

manter o diálogo entre as instituições e disseminar boas práticas. Confira quem são 

os representantes do nível central (SUBLOG) na página da Equipe de Gerentes. 

  

Agente 

Seccional 

 
Agente 

Seccional 

Agente 

Seccional 

Agente 

Seccional 

Gestor 

Setorial 

Gestor 

Setorial 

Gestor 

Setorial 

Gestor 

Setorial 

Gestor 

Setorial 

Gestor 

Setorial 

Gerente 
Geral 
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PARCEIROS NAS REDES 
 

 
 

 
 

Somos + de 1.200 parceiros 

 
  

173 gerenciadores 
do SIGA com perfil 

ativo 

105 gestores 

setoriais 

70 gestores 

setoriais 

146 gestores 

setoriais 

126 gestores 

setoriais 

672 pregoeiros 
com perfil ativo 

no SIGA 
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RESULTADOS 
DE 2019  
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RESULTADOS DOS TREINAMENTOS 
 

 

 
 Em 2019: 

 
 
 
 

 
Nos últimos 7 anos: 

   

953 
Certificações 

85 
Órgãos 

354 
Horas 

Com a publicação do Decreto 
46.419, de 12 de setembro de 2018 
foi criado o Departamento de Gestão 
do Patrimônio Imóvel do Estado do 
Rio de Janeiro abarcando as 
competências de órgão central 
vinculadas à gestão do patrimônio 
imóvel anteriormente executadas 
junto a pasta de Logística. Neste 
sentido, no que se refere 
exclusivamente às ações de 
treinamento das Redes de Logística, 
o comparativo aponta para 753 
certificações em 2018 e 953 em 2019. 
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CURSOS PROMOVIDOS EM 2019 
 

 
  

*¹ Houve duas turmas distintas no curso dos Módulos SIGA entre 11 e 18/11; 
*² Houve quatro turmas distintas no curso de Treinamento Cronograma Anual de Contratações entre 04 e 05/07. 
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INFOGRÁFICO INSTRUTORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rank dos instrutores internos por aula: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Em 2019, nossa equipe docente foi 

composta de 18 instrutores internos 
(SUBLOG/SECCG) e 14 instrutores 
externos, prestigiando os cursos com 
conhecimentos provenientes de 
outras instituições. Do total de aulas 
ministradas no decorrer do ano, os 
membros da equipe SUBLOG foram 
instrutores em 88% delas, o 
equivalente a 90 aulas. E os 
externos em 14 aulas, 

representando 12%. 



Relatório Anual das Redes  de Logística – 2019 19  

INFOGRÁFICO ALUNOS 
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PRÊMIO 19 DE MARÇO 
 

 

A Subsecretaria de Logística da Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança 

(SUBLOG) ganhou, durante o 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros (18 à 21 de 

março de 2019), o “Prêmio 19 de Março”. A homenagem reconhece o trabalho de 

pregoeiros, equipe e profissionais que atuam com licitações e contratos com 

premiações em diversas categorias. O Governo do Estado recebeu o primeiro 

“Martelinho de Ouro” em 2012, totalizando desde então, nove prêmios em quatro 

categorias diferentes. Em 2019, a premiação foi, pela categoria PREGÃO, a 

instituição que mais investiu em capacitação no país. 
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SIMPLICIDADE E CENTRALIZAÇÃO NO ACESSO 

ÀS INFORMAÇÕES DE CURSOS E EVENTOS 
 

 

Lançamento do menu “capacitação” no Portal de Compras – SIGA. 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Clique na imagem acima para ser direcionado para o Portal 
 

http://www.compras.rj.gov.br/Portal-Siga/Principal/capacitacao.action
http://www.compras.rj.gov.br/Portal-Siga/Principal/capacitacao.action
http://www.compras.rj.gov.br/Portal-Siga/Principal/capacitacao.action
http://www.compras.rj.gov.br/Portal-Siga/Principal/capacitacao.action
http://www.compras.rj.gov.br/Portal-Siga/Principal/capacitacao.action
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PORTFÓLIO DE CURSOS 
 

 

Inventário com as principais informações dos cursos promovido pela SUBLOG. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Clique na imagem acima para ser direcionado para o portfólio 

http://www.compras.rj.gov.br/portal-siga-static/compras/documents/portifolio_de_cursos_2019.pdf
http://www.compras.rj.gov.br/portal-siga-static/compras/documents/portifolio_de_cursos_2019.pdf
http://www.compras.rj.gov.br/portal-siga-static/compras/documents/portifolio_de_cursos_2019.pdf
http://www.compras.rj.gov.br/portal-siga-static/compras/documents/portifolio_de_cursos_2019.pdf
http://www.compras.rj.gov.br/portal-siga-static/compras/documents/portifolio_de_cursos_2019.pdf
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LEVANTAMENTO DE DEMANDA 
 

 

Elaboração de formulário para identificação das necessidades de capacitação 

em funções logísticas dos órgãos setoriais, possibilitando um planejamento mais 

assertivo na priorização dos cursos e facilitando a comunicação de abertura de 

turmas aos profissionais interessados. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Clique na imagem acima para ser direcionado para o formulário de levantamento de demanda 

 

https://forms.gle/86XS7TAZ65TaHf7a7
https://forms.gle/86XS7TAZ65TaHf7a7
https://forms.gle/86XS7TAZ65TaHf7a7
https://forms.gle/86XS7TAZ65TaHf7a7
https://forms.gle/86XS7TAZ65TaHf7a7
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INFORMATIVOS e ATUALIZAÇÕES - 

Newsletter 
 

 

Levando importantes informações ao conhecimento dos gestores logísticos com 
fluidez e clareza. 
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ACONTECEU NAS REDES! 
 

 
Geração de mídias mantendo a memória e influenciando na continuidade das iniciativas.  

 
 
  

Vídeo elaborado para celebrar o êxito do curso  

Boas Práticas da Fase Preparatória da Contratação. 

Vídeo elaborado no encerramento das 
aulas das onze turmas dos Módulos SIGA 

realizadas nos meses de abril e maio. 

https://pge.rj.gov.br/imprensa/noticias/2019/11/pge-rj-promove-curso-para-servidores-sobre-as-boas-praticas-na-fase-preparatoria-de-contracao
http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=411
https://pge.rj.gov.br/imprensa/noticias/2019/11/pge-rj-promove-curso-para-servidores-sobre-as-boas-praticas-na-fase-preparatoria-de-contracao
http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=411
https://pge.rj.gov.br/imprensa/noticias/2019/11/pge-rj-promove-curso-para-servidores-sobre-as-boas-praticas-na-fase-preparatoria-de-contracao
http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=411
https://pge.rj.gov.br/imprensa/noticias/2019/11/pge-rj-promove-curso-para-servidores-sobre-as-boas-praticas-na-fase-preparatoria-de-contracao
http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=411
https://pge.rj.gov.br/imprensa/noticias/2019/11/pge-rj-promove-curso-para-servidores-sobre-as-boas-praticas-na-fase-preparatoria-de-contracao
http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=411
https://pge.rj.gov.br/imprensa/noticias/2019/11/pge-rj-promove-curso-para-servidores-sobre-as-boas-praticas-na-fase-preparatoria-de-contracao
http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=411
https://pge.rj.gov.br/imprensa/noticias/2019/11/pge-rj-promove-curso-para-servidores-sobre-as-boas-praticas-na-fase-preparatoria-de-contracao
http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=411
https://pge.rj.gov.br/imprensa/noticias/2019/11/pge-rj-promove-curso-para-servidores-sobre-as-boas-praticas-na-fase-preparatoria-de-contracao
http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=411
https://pge.rj.gov.br/imprensa/noticias/2019/11/pge-rj-promove-curso-para-servidores-sobre-as-boas-praticas-na-fase-preparatoria-de-contracao
http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=411
https://pge.rj.gov.br/imprensa/noticias/2019/11/pge-rj-promove-curso-para-servidores-sobre-as-boas-praticas-na-fase-preparatoria-de-contracao
http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=411
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EQUIPE 
LOGÍSTICA 
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EQUIPE: Gerentes das Redes de Logística 
 

 
Conheça o gerente da rede a qual você faz parte! 

 

Cada Rede é representada por um membro da SUBLOG responsável por estimular a 

participação e a cooperação entre os integrantes para troca de conhecimentos e 

experiências; além de prestar consulta sobre as normas e orientações técnicas 

emanadas do Órgão Central. 

  

Douglas das Chagas A. Lima 

Gerente da REDELOG 

Tel.: 2333-1834 

Alcione Silva Quintas 

Gerente da REDEPREG 

Tel.: 2333-1831 

Vandemberg Santos Silva 

Gerente da REDETRANSP 

Tel.: 2333-1875 

Karinne Magalhães Menezes 

Gerente da REDEBENS 

Tel.: 2333-3398 

Mario Cesar Moreira Maciel Assis 

Gerente da REDESIGA 

Tel.: 2332-7044 

Rui La-Roque P. de Meireles 

Gerente da REDECONT 
Tel.: 2333-3404 
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO DAS REDES 
 

 
 
  

REDELOG – Rede Logística do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro 

Gerente : Douglas das Chagas Almeida de Lima– Tel: 2333-1834  
Suplente: Fábio Silva de Andrade – Tel: 2333-1913 

E-mail: redelog@casacivil.rj.gov.br 
Grupo de E-mail: redelog@googlegroups 

Whatsapp: Adesão mediante a solicitação ao gerente da rede. 
 

REDPREG -  Rede de Pregoeiros do Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Gerente: Alcione Silva Quintas – Tel: 2333-1831 

Apoio: Aline de Lima Passos Macedo - Tel: 2333-1831 

Grupo de E-mail: redpreg@googlegroups 

Whatsapp: Adesão mediante a solicitação ao gerente da rede. 
 

REDETRANSP - Rede de Gerenciadores de Transportes Oficiais 

Gerente: Vandemberg Santos Silva – Tel: 2333-1875 
Apoio: César Augusto de Carvalho Junqueira – Tel: 2332-7013 

E-mails: frota@casacivil.rj.gov.br, combustivel@casacivil.rj.gov.br 
 
REDESIGA - Rede de Gerenciadores do Sistema Integrado de Gestão de Aquisições 

Gerente : Mario Cesar Moreira Maciel Assis – Tel: 2332-7044 

Apoio: Aline de Lima Passos Macedo – Tel: 2333-1831 

E-mail: redesiga@casacivil.rj.gov.br 
 

REDEBENS – Rede de Gestores de Bens Móveis  
Gerente: Karinne Magalhães Meneses – Tel: 2333-3398 
Apoio: Vanderlene da Silva Toledo – Tel: 2333-1874 

E-mail: redebens@casacivil.rj.gov.br 
 

REDECONT – Rede de Gestores de Contratos 

Gerente: Rui La-Roque Pereira de Meireles – Tel: 2333-3404 
Apoio: Nicole Souza Peixoto – Tel: 2333-3376 

E-mail: redecont@casacivil.rj.gov.br 
Grupo de E-mail: redecontrj@googlegroups 
 

Portal de Compras Públicas – Sistema integrado de Aquisições 

http://www.compras.rj.gov.br/Portal-Siga 

http://www.compras.rj.gov.br/Portal-Siga
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AVALIAÇÃO 
GERAL   



Relatório Anual das Redes  de Logística – 2019 30  

AVALIAÇÃO GERAL DOS EVENTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Você se sente capaz para aplicar 

os conhecimentos /práticas 
adquiridos? 

Média geral de satisfação: 

1.581 1.330 
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Média geral dos cursos e eventos: 
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NOSSOS AGRADECIMENTOS 
 

 

Esses resultados só foram possíveis graças aos parceiros e às pessoas que se 

comprometeram com o propósito de um Estado mais sustentável e eficiente. Por 

isso, queremos agradecer especialmente à Escola de Administração Judiciária 

(TJ/RJ), à Procuradoria Geral do Estado (PGE), ao Centro de Estudos Jurídicos e a 

Escola Superior de Advocacia Pública da PGE (CEJUR), à Escola Fazendária (EFAZ) e 

à Escola de Educação Previdenciária. Além, claro, dos representantes dos órgãos 

estaduais que contribuíram decisivamente para o sucesso dos projetos. 

 
 

 

 

  



Relatório Anual das Redes  de Logística – 2019 34  

APÊNDICE  
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AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS DOS EVENTOS 
 

 
I. Atualização de Pregoeiros 

 

a) 14 à 16 de Maio 

 

 
 

 

           

30 33 22 16H 
 

1. Tabela média geral do curso 
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8 

84 

Não

Sim

 

 

 

 

2. Você se sente capaz para aplicar os conhecimentos / práticas adquiridos? 

Respostas: Sim – 91%, Não – 9% 

 

3. Caso você não se sinta capaz para aplicar 

os conhecimentos / práticas adquiridos, 

justifique: 

“Buscando conhecimentos a partir do curso, ainda 

não trabalhos diretamente na contratação”; 

“Estamos no início do curso e por isso ainda não 

me sinto capacitada suficientemente”; 

“Estou na fase de aprendizado. Iniciando a 

preparação para a prática”; 

“Insegurança. Só com a prática”; 

“Muita informação para quem não está trabalhando na prática”; 

“Não tive conhecimento na prática, apenas teórica”; 

“Preciso consultar mais as ferramentas citadas no curso” 

“Sim. Fomentando junto à instituição a adoção de boas práticas e atuando no controle 

da gestão”. 

 

4. Conseguimos atender suas expectativas (sim ou não)? Utilize o espaço 

abaixo para fazer seus comentários e sugestões:  

“Até agora sim”; 

“Boa aula para atualização no tema”; 

“Em parte sim. 

Acho que ainda não ficou claro alguns pontos jurídicos.”; 

“Excelentes aspectos apresentados”; 

“Não”; 

“Ótimo instrutor”; 

“Sim”; 

“Sim no primeiro momento”; 

“Sim, apesar de ser novo na atividade, consegui acompanhar com clareza as 

explicações”; 

“Sim, bastante direcionado a minha área e muito bem explicado”; 
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“Sim, excelente aula inaugural”; 

“Sim, expectativas atingidas”; 

“Sim, o curso já começou superando as expectativas”; 

“Sim, ótimo curso”; 

“Sim, porém sugiro um espaço maior para a interação com os ouvintes”; 

“Sim, tanto em nível de estrutura quanto em conteúdo compartilhado”; 

“Sim. Aula com conteúdo muito bem apresentado e explicado”; 

“Sim. Mas poderíamos ter tido mais tempo para este assunto”; 

“Sim. Na verdade superou minha expectativa para o primeiro dia do curso”; 

“Sim. O conteúdo foi abrangente e destacou as dificuldades e as ações necessárias para 

atingirmos um nível satisfatório e sem percalços para conclusão das contratações 

públicas.”. 
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b) 06 e 07 de Junho 
 

 
 

 

20 16 9 16H 
 
 

1. Tabela média geral do curso 
 

 

 

 
2. Você se sente capaz para aplicar os conhecimentos / práticas adquiridos? 

Respostas: Sim – 100%, Não – 0%. 

“Atenderam perfeitamente minha expectativa.” 
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3. Conseguimos atender suas expectativas? Utilize o espaço abaixo para fazer 

seus comentários e sugestões. Caso sinta-se confortável, pedimos que deixe 

seu contato para retornarmos e entender melhor sua opinião: 

“Superou minhas expectativas, o treinamento foi produtivo e muito importante para 

mim enquanto profissional. REDEPREG (sic) obrigada!” 

“Expectativas superadas, ótimo curso.” 

“Tudo dentro do esperado de uma equipe bem qualificada.”. 
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II. Catalogação e Requisição – SIGA 

      

a) 15 e 16 de Abril 
 

 
 

 

30       44 30 8H 
 

1. Tabela média geral do curso 
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2. Você se sente capaz para aplicar os conhecimentos / práticas adquiridos? 

Respostas: Sim – 93%, Não – 7%. 

“Aumentar o tempo de curso para mais dias.” 

3. Conseguimos atender suas expectativas? 

Utilize o espaço abaixo para fazer seus comentários 

e sugestões. Caso sinta-se confortável, pedimos que 

deixe seu contato para retornarmos e entender melhor 

sua opinião: 

“O assunto foi tratado de maneira clara e didática, esclarecendo bem as dúvidas que 

surgiram.” 

“A necessidade de aumentar o número de capacitações ao longo do ano; apesar das 

dificuldades (sobretudo financeiro) é muito importante.” 

“O tempo de aula poderia ser maior e ter mais tempo para as aulas práticas.” 

“Sem dúvida minhas expectativas foram superadas. A dinâmica aplicada no curso foi 

excelente. Os instrutores gentis e atenciosos. Parabéns pelo trabalho.” 

“Expectativas atingidas plenamente. Os instrutores demonstraram pleno conhecimento 

da matéria com excelente didática. Recomenda-se bastante o curso. Estão todos de 

parabéns.” 

“Curso claro e objetivo.” 

“Bom curso, didática e disponibilidade dos instrutores para retirar possíveis dúvidas. 

Parabéns aos envolvidos!” 

“Expectativas atingidas.” 

“Poderiam montar um plano de curso para orientação das inscrições nos módulos.” 

 “O curso foi ótimo, principalmente porque nos demonstrou a capacidade do SIGA e 

seu portal.” 

“O curso é bem explicativo, é de grande ajuda, o suporte é bem eficiente.” 

“Foi ótimo, sem sugestões.” 

“Acredito que a carga horária ficou dividida em 50% de teoria e 50% de prática. Neste 

módulo específico, seria mais proveitoso apenas uma rápida introdução e que a carga 

horária para simulação predominasse.” 

“Ótimo curso, espero ter oportunidade para fazer outros cursos com vocês.”  

“Excelente curso. Todos os exemplos utilizados foram de grande ajuda para sanar as 

dúvidas. Obrigado.” 

“Melhorar o desempenho dos computadores.” 

2 

27 

Sim 

Não 
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“Minhas expectativas plenamente atendidas. Parabéns pela iniciativa.” 

“Acredito ser válido o ajuste na didática, pois em alguns momentos devido ao assunto 

e/ou falha dos computadores nossa atenção se perde.” 

“Mesmo sendo um curso de iniciação, trouxe conhecimento atualizado sobre problemas 

recorrentes em processos de compras.” 

“Os requisitantes do Pedro Ernesto estão distribuídos em diversos setores, e são muitos. 

É possível aplicar o curso em loco? Pedro Ernesto 2868–8073.” 

“Acredito que duvidas surgirão e estaremos consultando a subsecretaria. O material 

fornecido e as explicações em aula foram suficientes e claros para permitir a aplicação 

do conteúdo aprendido na prática.”. 
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b) 09 de Maio 
 

 
 

 

    18       25       13     8H 
 
 

1. Tabela média geral do curso 
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2. Você se sente capaz para aplicar os conhecimentos / práticas adquiridos? 

Respostas: Sim – 100%, Não – 0%. 

a) Sim 

“O  curso  esclareceu  algumas  dúvidas pendentes sobre o uso referente à 

catalogação. O curso apresentou a requisição de compras o qual eu ainda não sei.” 

“As aulas foram muito bem explicadas. As dúvidas foram esclarecidas, o tempo foi bem 

aproveitado.” 

3. Conseguimos atender suas expectativas? Utilize o espaço abaixo para fazer 

seus comentários e sugestões. Caso sinta-se confortável, pedimos que deixe 

seu contato para retornarmos e entender melhor sua opinião: 

“Não consegui resolver todas as tarefas após mudar de computador, pois não deu 

para acompanhar.” 

“A única objeção quanto à organização do curso foi em relação aos e-mails enviados 

pela comunicação redes, que foram confusos às datas e horários.” 

“As aulas, tanto teóricas quanto práticas foram bem ministradas. O tempo da aula foi 

bem aproveitado. Houve clareza nas explicações. O curso foi bastante proveitoso.” 

“Sugiro a entrega do material didático aos presentes na aula (durante o curso).” 

“Foi excelente e muito esclarecidos (sic).” 

“O curso é bem interessante para quem precisa lidar com o SIGA. O SIGA, uma pena 

que a maioria dos usuário (sic) não tenham muito acesso à capacitação.” 

“O curso atendeu plenamente as minhas expectativas.” 

“Em minha opinião o módulo apresentado hoje foi ministrado depois de outros 

módulos que precedem ao módulo atual e que foram ministrados antes. A lógica não 

é adequada, pois foge uma sequência.”. 
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c) 04 de Junho 
 

 
 

 

30 38 26 8H 
 
 

1. Tabela média geral do curso 
 
 



Relatório Anual das Redes  de Logística – 2019 46  

2. Você se sente capaz para aplicar os conhecimentos / práticas adquiridos? 

Respostas: Sim – 100%, Não – 0%. 

“Entretanto, contudo devemos ter mais utilização do sistema”. 

“Conteúdo apresentado de forma clara”. 

“Requer Prática”. 

 

3. Conseguimos atender suas expectativas? Utilize o espaço abaixo para fazer 

seus comentários e sugestões. Caso sinta-se confortável, pedimos que deixe 

seu contato para retornarmos e entender melhor sua opinião: 

“Curso poderia ser ampliado em maio (sic) de um dia para cada módulo. Carga 

horária até às 17h00min. Matinal por e-mail o mais breve possível.” 

“Não consegui me inscrever pelo sistema Google.” 

“Curso muito importante para atividades profissionais junto à Adm Pública.” 

“Muito importante a administração dos cursos. Precisamos de mais cursos e mais 

aprofundados nos assuntos pertinentes aos conteúdos do SIGA.” 

“Foi tudo dentro da expectativa.” 

“Gostei muito do curso e da atenção dos instrutores.” “Bom, mas o curso é muito 

corrido. Mais tempo.” 

“Sim, será de grande utilidade em relação ao meu trabalho.” “Parabéns a toda a 

equipe.” 

“Ainda não recebi nenhum material dos cursos que fiz.” 

“A prática da parte da Catalogação não teve muito didática. Não se esquecer da 

entrega dos slides.” 

“Muito bem aplicável os conhecimentos dos profissionais responsáveis pela aplicação 

do curso.” 

“Sugiro apresentação com fonte maior.” 

“A equipe de professores do curso é muito integrada, excelente didática.” “É 

necessário um maior tempo de aulas práticas.”. 
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d) 11 à 13 de Novembro 

 
Obs.: As avaliações das turmas realizadas no período de 11 à 18 de 

novembro foram consolidadas em decorrência do baixo número de 
respostas. 

 
 

 

20       22   17  8H 
 

19    21   18  8H 
 

 

1. Tabela média geral do curso 
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2. Você se sente capaz para aplicar os conhecimentos / práticas adquiridos? 

Respostas: Sim – 100%. 

3. Conseguimos atender suas expectativas? Utilize o espaço abaixo para fazer 

seus comentários e sugestões. Caso sinta-se confortável, pedimos que deixe 

seu contato para retornarmos e entender melhor sua opinião: 

“Sim. Entretanto, sugiro uma melhor divulgação do evento, como avisos nos e-mails 

cadastrados, nos sites da Instituição (compras.rj), Casa Civil. Também sugiro entrega 

do material didático nos e-mails cadastrados antes das aulas..” 

“Sim. Plenamente satisfatório. Toda a equipe está de parabéns.” 

“Foi de grande valia o conhecimento apresentado.” 

“Em parte, sim. Gostaria de esclarecer que a aula foi bem dinâmica e didática. A 2ª 

parte da aula, ministrada por 2 pessoas (que não lembro os nomes) foram pouco 

didáticas.”.   
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III. Módulo Processo – SIGA 

 
a) 17 de Abril 

 

 
 

 

18 20 8 8H 
 
 

1. Tabela média geral do curso 
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2 

6 

2. Você se sente capaz para aplicar os conhecimentos / práticas adquiridos? 

Respostas: Sim – 75%, Não – 25% (Um não respondeu). 

 “Apesar de sentir um pouco de insegurança, com a pessoa passo 

mostrado ficará menos tenso.” 

“O professor demonstrou total conhecimento, didática e paixão 

pela atividade.” 

 “O curso tem muito conteúdo que precisa ser abordado com 

mais calma, com carga horaria mais extensa.” 

3. Conseguimos atender suas expectativas? Utilize o espaço abaixo para fazer 

seus comentários e sugestões. Caso sinta-se confortável, pedimos que deixe 

seu contato para retornarmos e entender melhor sua opinião: 

“Acredito piamente que um procedimento bem definido, torna o trabalho mais claro e 

agradável e mais seguro para todo o andamento do estado. Quero, se possível, a 

sequencia de todo o processo do SIGA, desde a requisição até a parte final de todo o 

procedimento.” 

“Só acho que deveria ter uma apostila do curso porque nem todos trabalham já com o 

SIGA. Tem iniciante. O curso foi excelente. Seria interessante se tivesse mais tempo 

para o curso, sinto que o profissional poderia nos agregar ainda mais conhecimento. 

Didáticas boas.” 

“O professor é excelente, demostrou ter bastante conhecimento. A única questão é a 

realização de um novo curso com carga horária mais extensa, para que possamos 

aprender melhor.” 

“O curso foi ótimo. Espero que tenha módulos mais aprofundados. Quanto à divulgação 

do evento: fiquei sabendo por acaso no portal do servidor. Deveria ter o conteúdo a ser 

aplicado no curso antes da inscrição.”. 

Sim     Não 
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b) 08 a 10 de Maio 
 

 
 

 

54 53 42 8H 
 
 

1. Tabela média geral do curso 
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2. Você se sente capaz para aplicar os conhecimentos / práticas adquiridos? 

 Respostas: Sim – 82%, Não – 18%. 

 
 “Conteúdo robusto que vem de um material de estudo para 

relembrar o que aprendi.” 

“Sim. Aula muito proveitosa dentro das situações que precisava 

conhecer.” 

Na aula prática, parte do treinamento, não faltava totalmente 

habilitado (sic) nas máquinas.” 

“Teria dificuldades, pois a legislação não prevê muitas coisas 

práticas. A realidade possui muitas perguntas e poucas 

respostas.” 

“Atendeu minhas expectativas, curso com muito conteúdo e carga horária insuficiente, 

o tempo corrido cansativo, mas como tenho algum conhecimento, consegui alcançar 

para atualização foi ótimo.” 

“Minhas expectativas foram alcançadas numa vez que meu objetivo era de que me 

adequar ao SIGA para utilização em minhas atividades atuais, acrescentando que tenho 

a certeza que a prática é que me fará evoluir.” 

“Aula teórica extremamente introdutória e explicativa, de forma a experimentar e 

experienciar o servidor a exercer suas atividades no setor de compras e licitações.” 

“O curso foi ótimo, preciso de prática para aplicar o aprendizado.” 

“Este curso introduziu uma boa base para que eu exerça minhas atividades no órgão.” 

“A aula foi bastante elucidativa.” 

“Entendo que para executar o conhecimento adquirido deveria, antes de tudo, praticar 

por um período mais extenso.” 

“O conteúdo foi compreendido, mas é necessário mais práticas.” 

“Um treinamento é insuficiente, vai requerer prática diária melhor operação.” 

“Não trabalho com processo.” 

“Embora o conteúdo tenha sido passado com propriedade, entendo que somente a 

prática vai levar a entender o todo.” 

“Porque eu nunca trabalhei com o SIGA. Precisaria de mais treinamento.” 

“Deveria ser elaborado como 1 dia para aula teórica e um dia para aula prática. 

Necessidade de tempo maior.”. 

 

 

Sim    Não 
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3. Conseguimos atender suas expectativas? Utilize o espaço abaixo para fazer 

seus comentários e sugestões. Caso sinta-se confortável, pedimos que deixe 

seu contato para retornarmos e entender melhor sua opinião: 

“Muito importante uma apostila passo a passo depois de uma aula como essa, que pena 

não ter uma, e mais dias de curso (três dias 5 horas cada).” 

“Em relação ao professor (instrutor) o domínio quanto ao tema foi excelente, bem como a 

didática. No que tange à duração do curso, considero insuficiente diante da 

complexidade abordada.” 

“O curso é bom, só que precisa de mais tempo. 8 horas é pouco. Fiquei com essa 

sensação. A questão dos computadores também foi confusa, pois não tinha os usuários 

prontos.” 

“Achei o curso ótimo, foi dinâmico.” 

“Faltou a última etapa do treinamento para aprovação do processo.” 

“Atendeu as minhas expectativas. Já tenho conhecimento no módulo, mas o instrutor 

apresentou novidades e metodologia que não conhecia.” 

“O curso atendeu minhas expectativas, o conteúdo passado foi e será de grande valia. 

Porém, por ser um conteúdo vasto, acredito que o tempo foi curto. Se for ampliado 

para mais um dia, seria melhor.” 

“Conseguiu superar minhas expectativas, o professor é muito bom.” 

“O curso foi muito aproveitável. Abrangendo todo ou quase todo o conteúdo prometido. 

O professor tem o domínio do conteúdo e consegue conceituar de forma satisfatória.” 

“Acho que deveriam ter mais horas de curso. Ficou apertado.” 

“Com certeza superou as minhas expectativas. A perspectiva é de abrir espaço para 

futuras consultas quando precisar.” 

“Sim. Porque eu achei a explicação muito clara.” 

“Curso bastante importante, porém com pouco tempo para detalhes.”  

“O curso foi ótimo, preciso de prática para aplicar o aprendizado.” 

“Deveria ser elaborado como 1 dia para aula teórica e um dia para aula prática. 

Necessidade de tempo maior.” 

“Parte final corrida por causa do tempo curto de aula prática. Precisa de mais um dia 

de prática.” 

“Fiquei bastante satisfeito.” 

“O conteúdo parece muito mais amplo pela pouca carga horária oferecida”.  

“Carga horária pouca para o conteúdo apresentado.” 

“Sim, o curso foi de extrema importância de fácil entendimento.” 
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c) 21 de Maio 
 

 
 

 

30 20 9 8H 
 
 

1. Tabela média geral do curso 
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2. Você se sente capaz para aplicar os conhecimentos / práticas adquiridos? 

Respostas: Sim – 100%, Não – 0%. 

a) Sim 

“Poderiam alterar o horário do intervalo e do almoço. Seria razoável o intervalo às 

10h30min e o almoço às 12h.” 

“Gostaria de mais horas de aula.”. 

 

3. Conseguimos atender suas expectativas? Utilize o espaço abaixo para fazer 

seus comentários e sugestões. Caso sinta-se confortável, pedimos que deixe 

seu contato para retornarmos e entender melhor sua opinião: 

“A crítica seria somente para as respostas quanto à efetivação da participação.” 

“Excelente curso obrigado pela chance e assim aumentar meu conhecimento.” 

“A única observação é quanto à entrega do material após realização do curso, gostaria 

que fossem disponibilizados no dia do curso.” 

“Mais uma vez o curso SIGA foi ótimo.” 

“Trocar os horários de almoço para 12h00min horas.” 

“O instrutor é excepcional, tem conteúdo, conhecimento e didática.”. 
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26 

d) 23 de Maio 
 

 
 

 

18 14 8H 
 

1. Tabela média geral do curso 
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2. Você se sente capaz para aplicar os conhecimentos / práticas adquiridos? 

Respostas: Sim – 70%, Não – 30%. 

a) Sim 

“Mesmo considerando o volume de informações 

na aplicação do programa, com um pouco mais de prática me 

consideraria capaz de aplicar com mais segurança os 

conhecimentos.” 

“Com a necessidade de maior aprimoramento na medida em que 

haja oportunidade do exercício das atribuições junto ao sistema 

para o órgão.” 

b) Não 

“Preciso treinar mais.” 

“Necessário maior tempo de prática para o perfeito manejamento de ferramenta.” 

“A matéria tratada possui muitos detalhes, o que impede sua total memorização.” 

“Nela a flexibilidade dos detalhes apresentados que requerem um tempo e um contato 

com o sistema, uma vez que esse é de uma seriedade.”. 

 
3. Conseguimos atender suas expectativas? Utilize o espaço abaixo para fazer 

seus comentários e sugestões. Caso sinta-se confortável, pedimos que deixe 

seu contato para retornarmos e entender melhor sua opinião: 

“Parabéns pelo conteúdo e pelo instrutor!” 

“O curso foi adequado, apenas sugiro que seja um pouco mais direto aos assuntos 

relacionados à prática, pois para quem não tem ainda contato com o SIGA fica um pouco 

cansativo. Obrigada!” 

“A confirmação da inscrição ficou muito em cima da hora”. Eu havia me inscrito há mais 

tempo. Por sorte, não tinha compromisso hoje. 

“Eu gostaria de receber um material para poder praticar.” 

“Necessário maior carga horária para explorar o assunto.” 

“Sim, o instrutor domina o conteúdo e apresenta explicações práticas de grande varia 

(sic) para a utilização no dia a dia.” 

“O conteúdo foi muito bem explicado, tanto na parte teórica, quanto na parte prática. 

O tempo foi muito bem administrado considerando o volume de informações. Destacaria o 

aproveitamento na parte teórica.” 

“Gostei muito, principalmente, da introdução.” 

4 

9 

Sim     Não 
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“O curso foi além do esperado, entretanto não habilitado "em tese" a utilizar uma maneira 

total por conta de vários itens que devem ser observados, a fim de gerar danos futuros.”. 

“O sistema SIGA é uma excelente ferramenta e que agrega muito ao serviço do servidor, 

para o melhor atendimento à sociedade, com transparência e segurança; Expectativas 

superadas. Porém com intenção de conhecer mais.”. 
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e) 11 à 14 de Novembro 

 
Obs.: As avaliações das turmas realizadas no período de 11 a 18 de 

novembro foram consolidadas em decorrência do baixo número de 
respostas. 

 
 

 

   20       19   07  8H 
 

   19    21   17  8H 
 
 

1. Tabela média geral do curso 
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2. Você se sente capaz para aplicar os conhecimentos / práticas adquiridos? 

Respostas: Sim – 96%; Não – 4%. 

“Sim. Porém, é preciso mais prática.” 

“Não. Acredito que preciso de mais prática.” 

3. Conseguimos atender suas expectativas? Utilize o espaço abaixo para fazer 

seus comentários e sugestões. Caso sinta-se confortável, pedimos que deixe 

seu contato para retornarmos e entender melhor sua opinião: 

“Sim. Em geral, foi abordado os passos e retirado dúvidas pertinentes a diversas 

situações, assim como, a troca de experiência.”  

“Sim, contudo acho necessário que a prática seja em maior quantidade.” 

“Sim. Sugiro entregar material didático antes das aulas com tempo hábil para 

leitura e impressão. Divulgação mais ampla dos cursos.” 

“Sim, curso bem instrutivo.” 

“Gostei mais deste módulo. Acredito que as informações foram mais pertinentes 

às necessidades.” 

“Pouco tempo. Muito conteúdo.” 

“Sim. Muito importante para aprimorar o conhecimento.”. 
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IV.  Módulo Contrato e Penalização – SIGA 

 
a) 25 de Abril 

 

 
 

18 19 6 8H 
 
 

1. Tabela média geral do curso 
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2. Você se sente capaz para aplicar os conhecimentos / práticas adquiridos? 

Respostas: Sim – 100%, Não – 0%. 

“Mais ou menos. Tem muitos casos concretos que o HELP não ajuda. Mas o curso 

foi excelente.”. 

 

3. Conseguimos atender suas expectativas? Utilize o espaço abaixo para fazer 

seus comentários e sugestões. Caso sinta-se confortável, pedimos que deixe 

seu contato para retornarmos e entender melhor sua opinião: 

“Todo o conhecimento passa pela boa vontade em aprender e um bom instrutor 

que saiba transmitir o seu conhecimento. Sabemos que o tempo é um fator 

limitador. Contudo com o tempo disponibilizado, a transmissão do conhecimento 

pelo instrutor foi excelente. Considerado a quantidade de assuntos a ser 

abordada, uma boa recomendação é aumentar a carga horaria dos próximos 

cursos.” 

“Precisamos de cursos teóricos com pratica para contratos e do novo decreto 

sobre procedimentos de contratação.” 

“Módulo contrato necessita de mais tempo para tirar dúvidas de cada aluno, 

quando for o caso.” 

“Para mim foi muito bom poder tirar todas as minhas duvidas.” 

“Curso muito bom. Espero que tenha mais capacitação e mais aprofundada no 

assunto. A parceria que esta sendo difundida é ótima para a eficiência do nosso 

trabalho como servidores públicos.”. 



Relatório Anual das Redes  de Logística – 2019 63  

 
 

b) 15 a 17 de Maio 
 

 
 

 

       80       49 37 8H 
 

 

1. Tabela média geral do curso 
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2. Você se sente capaz para aplicar os conhecimentos / práticas adquiridos? 

Respostas: Sim – 89%, Não – 11%. 

“O curso é excelente, é uma oportunidade impar de aprender.”  

“O conteúdo é bastante intenso, porém os ensinamentos 

nos dão uma ideia de por onde começar”. 

“Adequar à lei 13.303/16” 

“Ainda preciso ler e entender melhor como funciona a 

contratação”. 

“É necessário uma prática maior, tempo insuficiente.” 

“Faltando um pouco mais de tempo para absorver todo 

conteúdo programático.” 

“Acho que precisa de mais prática. Poderia ter menos tempo da parte teórica e 

mais tempo de prática.” 

 

3. Conseguimos atender suas expectativas? Utilize o espaço abaixo para fazer seus 

comentários e sugestões. Caso sinta-se confortável, pedimos que deixe seu contato 

para retornarmos e entender melhor sua opinião: 

“Superaram minhas expectativas. Super satisfatório.” 

“Bom curso, parabéns!” 

“Achei que a parte teórica do curso ficou pouco claro e raso. As definições e 

conceitos apresentados sobre contratos administrativos não foram atendidas 

nem conectadas com o resto do curso.” 

“Achei que a aula teórica seria com mais conteúdo teórico, leis etc. Eu que sou 

servidora nova não entendi muita coisa porque já haviam muitos (sic).” 

“A expectativa foi positiva, talvez seja necessário mais tempo para atividades 

práticas, principalmente.” 

“Gostaria que o material didático fosse entregue na aula, não só por e-mail de 

forma posterior, mas podermos acompanhar a matéria através do material 

entregue.” 

Sim    Não 
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“Embora eu não trabalhe diretamente com as informações que aprendi hoje, 

sinto- me muito feliz com a clareza e didática no qual o conteúdo foi 

apresentado. Certamente contribuirei bastante com minha formação.” 

“Excelente didática dos instrutores e ótimo espaço para realização do curso.” 

“Somente a confirmação das inscrições que ficou muito em cima.” 

“Teria que criar um módulo para fazer mais práticas.” 

“A aula teórica da turma da manhã foi ministrada por instrutor com pouca 

didática para transmitir o conhecimento.” 

“Expectativas positivas.” 

“A parte inicial do curso poderia ser mais dinâmica, com mais casos concretos.” 

“O tempo de aula poderia ser maior, devido à quantidade de conteúdo.” 

“Expectativas que entram superadas com sucesso, que venham outras para 

agregar nossos conhecimentos.” 

“Foram dois professores, percebi que um prof. possui amplo domínio do 

conteúdo, bem como didática, clareza. Excelente! Ocorre que outro prof (sic) 

ainda precisa elaborar alguns aspectos retratados acima. De toda forma, houve 

uma parceria entre eles e colaboração, de modo que a aula fluiu bem.” 

“Conseguiu superar minhas expectativas” 

“Curso foi excelente troca de informação, sou muito grata pela oportunidade de 

aprimorar os conhecimentos e trocar experiências com profissionais tão 

valorosos.” 

“Expectativas atingidas.” 

“Na parte da manhã, achei que poderiam dar o intervalo do almoço às 12h, pois 

às 13h foi muito tarde.” 

“Bom. Enviar o material com antecedência.” 

“Sou usuário do SIGA há menos de um ano, com funções básicas de consultas e o 

curso foi esclarecedor para entendimento de funcionalidades do sistema.” 

“Excelente domínio do conteúdo pelo instrutor e facilitado em repassar aos 

alunos.” 

“Não se esquecer de enviar os materiais.” 

“Muito esclarecedor, de fácil aplicabilidade na rotina.”. 
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c) 28 de Maio 
 

 
 

 

30 33 14 8H 
 
 

1. Tabela média geral do curso 
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2. Você se sente capaz para aplicar os conhecimentos / práticas adquiridos? 

Respostas: Sim – 100%, Não – 0%. 

“Sim. Foi ótimo conhecer o sistema SIGA, pois não conhecia.” 

“Minha sugestão é ao invés de ser ministrado em apenas um dia, o curso deveria 

ter a duração de, pelo menos, 2 (dois) dias.” 

 

3. Conseguimos atender suas expectativas? Utilize o espaço abaixo para fazer 

seus comentários e sugestões. Caso sinta-se confortável, pedimos que deixe 

seu contato para retornarmos e entender melhor sua opinião: 

 

“Excelente desempenho dos palestrantes, além de uma didática perfeita.” 

“Aumentar a carga horária”.  

“Sugiro mais carga horária e aplicação prática do „SIGA.‟”. 

“A falta de materiais didáticos para uso diante (sic) das aulas; porém é 

compreensível a explicação dada pelo instrutor, visto que a experiência anterior 

ao do curso, que querido (sic) antecipado o material de apoio, o número de 

presentes nos cursos é reduzido.”. 



Relatório Anual das Redes  de Logística – 2019 68  

d) 30 de Maio 
 

 
 

 

18 26 10 8H 
 
 

1. Tabela média geral do curso 
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2. Você se sente capaz para aplicar os conhecimentos / práticas adquiridos? 

Respostas: Sim – 91%, Não – 9% (dos 11 

respondentes, apenas um “Não”). 

“Mas com restrições”  

“Apesar de muito bem explicado cada processo 

do programa deveria existir mais horas de 

prática por módulo.”. 

 

3. Conseguimos atender suas expectativas? 

Utilize o espaço abaixo para fazer seus comentários e sugestões. Caso sinta-

se confortável, pedimos que deixe seu contato para retornarmos e entender 

melhor sua opinião: 

“Finalmente estou conseguindo entender o SIGA.” 

“Precisaria de mais tempo.” 

“Seria ótimo existir mais cursos nesse nível.”  

“Excelente curso. Mais cursos para servidores.” 

“As expectativas foram alcançadas. Porém o conteúdo é muito extenso, 

devendo mais hora aula de prática. Entretanto, foi muito bem ministrado o 

conteúdo, tanto no primeiro, quanto no segundo horário. As informações foram 

passadas com clareza.” 

“Sugiro a adequação do tempo de aula de modo a proporcionar um maior 

aprofundamento da aula.” 

“Preciso praticar no ambiente de trabalho e mais cursos fazer” 

“Eu não trabalho diretamente com o SIGA. Porém me escrevi no curso para me 

atualizar, pois sou solicitado para verificar contratos que estão com 

problemas.”. 

 

  

10 

1 Sim

Não
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e) 12 e 13 de Novembro 

 
Obs.: As avaliações das turmas realizadas no período de 11 à 18 de 

novembro foram consolidadas em decorrência do baixo número de 
respostas. 

 
 

 

   19      24   14    8H 
 

   19      23   17     8H 
 

 

1. Tabela média geral do curso 
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2. Você se sente capaz para aplicar os conhecimentos / práticas adquiridos? 

Respostas: Sim – 93%; Não – 7%. 

“Não. Preciso praticar mais e acredito que a 

existência de um material impresso seria 

importante.” 

“Sim. Porém, preciso praticar mais.” 

“Não. Farei maiores experiências junto ao 

sistema para ambientar.” 

“Sim. O conteúdo explicado foi suficiente 

para garantir a operação do módulo de contratação e o de penalização.” 

3. Conseguimos atender suas expectativas? Utilize o espaço abaixo para fazer 

seus comentários e sugestões. Caso sinta-se confortável, pedimos que deixe 

seu contato para retornarmos e entender melhor sua opinião: 

“Além das expectativas na didática, clareza. Infelizmente a Internet deixou 

cansativo para alunos e professor.” 

“Sim. O conhecimento aprimora o nosso trabalho.” 

“Pouco tempo e muito conteúdo.” 

“Acho interessante um curso mais amplo que abranja todas as etapas da 

contratação e gestão.” 

“Sim, eu agora me sinto capacitada para cadastrar os contratos no SIGA.” 

“Eliminou minhas dúvidas e dificuldades de entendimento.” 

“Sim. Talvez mais alguma aula prática para complementar o conteúdo.” 

“Sim. Fiquei bastante satisfeita com o curso.” 

  

28 

2 Sim

Não
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V. Módulo PLS e ATA – SIGA 

 
a) 02 de Maio 

 

 
 

 

       18  25 18 8H 
 
 

1. Tabela média geral do curso 
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16 

1 

Sim Não

2. Você se sente capaz para aplicar os conhecimentos / práticas adquiridos? 

Respostas: Sim – 94%, Não – 6% (dos 17 respondentes, 

apenas um “Não”). 

“Os professores são didáticos e dinâmicos.”  

“Altura dos monitores atrapalha a visualização do 

professor e de parte do quadro. Acredito que a 

retirada da CPU da mesa melhoraria essa questão.” 

“Tempo exíguo face à complexidade do tema. Seria 

necessária uma maior carga horária para a utilização 

do sistema. Muito embora o esforço dos instrutores 

tenha sido notável.” 

“Mais ou menos, porque o curso é muito corrido. Precisamos de um curso mais 

prático, com uma carga horária maior.” 

“Tempo exíguo face à complexidade do tema. Seria necessária uma maior carga 

horária para a utilização do sistema. Muito embora o esforço dos instrutores 

tenha sido notável.” 

 

3. Conseguimos atender suas expectativas? Utilize o espaço abaixo para fazer 

seus comentários e sugestões. Caso sinta-se confortável, pedimos que deixe 

seu contato para retornarmos e entender melhor sua opinião: 

 

“A maior dificuldade sobre o tema é de questão operacional. Seria mais 

interessante se a abordagem priorizasse a operação do sistema.” 

“Aumentar carga horária e divulgar mais por e-mail funcional dos servidores.” 

“A confirmação da inscrição no curso ficou um pouco confusa.” 

“No período da tarde senti uma falta de prática do instrutor ao passar o 

conteúdo. Ele parecia dominar o conteúdo, mas não tinha tanta didática ao 

ensinar. Gostei mais quando a instrutora saiu do ppt e trabalhou direto no SIGA 

junto aos alunos.” 

“Espero ansiosamente outros cursos com o conteúdo mais aprofundado no 

sistema SIGA e na gestão de compras do Estado.” 

“Este curso é uma excelente oportunidade para nós servidores do setor de 
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compras aplicamos com mais segurança, nas nossas tarefas.” 

“Conseguiram atender minhas expectativas, bom conteúdo e didática objetiva. 

Somente gostaria que o material fosse disponibilizado no dia do curso e não após 

a repetição do curso.” 

“Parabéns a todos!” 

“Com certeza foi superada. Mediante a grande gama de informação prestada. 

Pena, pois poderia haver mais tempo ao curso. Divulgarei com certeza.” 

“Sugiro curso para coordenadores de despesas, para que possam entender as 

dificuldades e a importância de todos. Sugiro também cursos com carga horária 

maior e com mais prática. Ah, também sinto falta de uma apostilha ou 

explicando passo a passo o curso. Por favor, melhorem o help.” 

“Seria interessante que as aulas fossem realizadas (cada módulo) em pelo menos 

3 dias de maio.” 

“O aumento do tempo é primordial e uma antecipação do material com envio do 

material também. Sinto falta de fluxo de procedimento de um modo geral.” 
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b) 15 de Maio 
 

 
 

 

60 58 49 8H 
 
 

1. Tabela média geral do curso 
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2. Você se sente capaz para aplicar os conhecimentos / práticas adquiridos? 

Respostas: Sim – 86%, Não – 14%.

“Em parte, necessitando de mais treinamento.”  

“Com exceção da internet, foi tudo bem.” 

“Não trabalho com o SIGA, por isso a dificuldade.” 

“Tempo insuficiente de treinamento. Má qualidade de 

computadores e internet atrapalharam muitíssimo.” “Não 

foi possível acompanhar o curso de forma satisfatória 

devido à qualidade da internet local. O conteúdo da aula 

teórica foi um pouco superficial.” 

“Acho que a carga horária de aula prática poderia ser aumentada.” 

 

3. Conseguimos atender suas expectativas? Utilize o espaço abaixo para fazer 

seus comentários e sugestões. Caso sinta-se confortável, pedimos que deixe 

seu contato para retornarmos e entender melhor sua opinião: 

“Tive uma visão geral dos assuntos abordados. Foi bom participar do curso. 

Outros cursos serão importantes. Agradeço a participação e o empenho de todos 

para a execução do curso.” 

“Como trabalho no setor de campos, as explicações tornaram mais claras as 

nossas soluções. Explicações superadas de fato.” 

“Só me frustrei com a não disponibilidade do material com antecedência ou no 

dia para que pudéssemos fazer as anotações ao lado das "telas" apresentadas.” 

“Superou as expectativas, foi muito esclarecedor.” “O objetivo inicial foi 

atingido.” 

“Como tivemos prática e teoria, as expectativas foram atendidas.” 

“O curso deve ter duração diária menor (somente manhã ou tarde) com mais 

dias de aplicação (uma semana). Treinamento específico para a realidade 

prática do setor. Treinamento no HUPE nas rotinas do HUPE. Receber material 

de estudo com antecedência.” 

5 

30 

Sim    Não 
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“O curso foi bastante didático e atendeu às minhas expectativas.” 

“Superou as expectativas, tendo em vista que foi possível ver na prática o 

funcionamento do sistema.” 

“Por ser um setor de convênios, gostaria de um curso mais voltado para essa 

área e para área de empenhos, que é a área que mais utilizamos no setor.” 

“A internet local dificultou as duas etapas do curso (teórico e prático), desta 

forma, este problema atrapalhou o acompanhamento da atividade.” 

“O conteúdo foi muito bem exposto. Gostei.” 

“Faz parte da turma que iniciou com a aula prática. Talvez o ideal fosse o 

inverso. A prática antes ficou defasada.” 
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c) 29 de Maio 
 

 
 

 

30 34 19 8H 
 
 

1. Tabela média geral do curso 
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3 

14 

2. Você se sente capaz para aplicar os conhecimentos / práticas adquiridos? 

Respostas: Sim – 82%, Não – 18%. 
 

 

“Ainda não recebi o material dos cursos que fiz”. 

“Porque como sou novo e não tinha visto uma ata e o 

pals. Preciso de mais conhecimento e também 

prática. Sou da área de prestação de contas e fez o 

curso também na intenção de conhecimento.” 

“Somente com a vivência, a experiência e o dia a dia, 

atuar com segurança”. O sistema é novo para mim, 

mas estou no caminho certo, capacitação e mais 

treinamentos é a solução.” 

 

3. Conseguimos atender suas expectativas? Utilize o espaço abaixo 

para fazer seus comentários e sugestões. Caso sinta-se confortável, 

pedimos que deixe seu contato para retornarmos e entender melhor 

sua opinião: 

“Sim. Para conhecimento foi o ótimo.” “Conseguiu superar.” 

“A matéria ficou clara para mim e tirei todas as dúvidas.” 

“Atendeu às nossas expectativas. Parabéns!” 

“Poderia haver mais tempo para a execução prática da aula por se tratar de um 

assunto que se absorve com aulas práticas e repetitivas.” 

“Equipe dos professores muito receptiva para sanar as dúvidas.” 

“Não recebemos o material de aulas que já participei. Nem prévia, nem 

posterior às aulas.” 

“Apenas a observação da não disponibilização do material didático durante as 

aulas; apesar de ser dada explicação de causar um excesso de ausentes em sala 

de aula.”  

“Poderia ter mais aprofundamento na parte teórica, por exemplo, matérias 

controversas entre TCE e PGE.” 

“O ambiente de treinamento ainda gera muitos erros, tornando a aprendizagem 

lenta.”. 

 

Sim    Não 
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d) 12 e 13 de Novembro 

 
Obs.: As avaliações das turmas realizadas no período de 11 à 18 de 

novembro foram consolidadas em decorrência do baixo número de 
respostas. 

 
 

 

   20    19   07    8H 
 

19      21   19     8H 
 

 

1. Tabela média geral do curso 
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2. Você se sente capaz para aplicar os conhecimentos / práticas adquiridos? 

Respostas: Sim – 90%, Não – 10%. 
 

 

“Não. Ainda precisaria de mais aulas práticas para 

poder não fazer errado na hora.” 

“Não. Sinto que grande parte do que foi ministrado 

não será aplicado a minha atividade. Sinto falta de 

atividades práticas direcionadas a minha função.” 

“Não. Pelo fato de não ser compatível com as 

tarefas, atualmente, exercidas. Porém, caso seja, o 

mínimo adquirido foi válido.” 

 

3. Conseguimos atender suas expectativas? Utilize o espaço abaixo para 

fazer seus comentários e sugestões. Caso sinta-se confortável, 

pedimos que deixe seu contato para retornarmos e entender melhor 

sua opinião: 

“Sim, atendeu minhas expectativas.” 

“Sim. O curso é bastante didático. Fui capaz de solucionar todas as dúvidas que 

tinha sobre a criação de Atas e PLS.” 

“Parcialmente. Me inscrevi no curso de contratação e Penalidade, porém não 

recebi o e-mail de confirmação. Mas, a turma estava cheia conforme o servidor 

da SEPLAG/SEFAZ/CASA CIVIL.” 

“Foram atendidas todas as minhas expectativas.” 

“Todas expectativas foram atendidas.” 

“Sim. Sugiro disponibilizar o manual para suporte do usuário.” 

“Atendeu além das expectativas - conteúdo, instrutores, didática, clareza e 

atividades práticas.” 

“As minhas expectativas foram plenamente atendidas.” 

“Não. Sugiro conteúdo de aplicação mais ligado à prática, com relação direta às 

necessidades diárias das atividades desempenhadas.” 

“Sim, apesar de ainda carecer de aumento de conhecimentos quanto ao 

conteúdo estudado.” 

  

27 

3 

Sim

Não
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VI. Treinamento Cronograma Anual de Contratações 

 
a) 04 e 05 de Julho 

 
Obs.: As avaliações das turmas de Treinamento Cronograma Anual de 

Contratação, realizadas nos dias 04 e 05 de julho foram 

consolidadas. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

80     57      49    4H 

80     73      67    4H 

80     69      60    4H 

80     34      30    4H 



Relatório Anual das Redes  de Logística – 2019 83 

 

 

1. Tabela média geral do curso 
 

  
 

2. Você se sente capaz para aplicar os conhecimentos / práticas adquiridos? 

Respostas: Sim – 79%, Não – 21%. 

“Não. Sinto a necessidade de aprofundar o tema.” 

“Não. Preciso de um conhecimento maior da matéria.” 

“Não. Vou ter que pegar melhor o material para 

estudar melhor.” 

“Não. Preciso de prática e um pouco mais de 

capacitação, pois não trabalho na área de logística.” 

“Sim. Na maior parte do conteúdo.” 

“Não. Por enquanto, preciso me aprofundar para responder com segurança, uma 

vez que não trabalho com todas as atividades inerentes ao PAC.” 

“Não. Por fazer parte de um órgão com recursos próprios e regida pela Lei 

13.303, sem utilização do SIGA.” 

“Não. Pois fica a critério do DGAF, porém já desempenho muitas atribuições no 

órgão.” 

 

 

146 

38 

Sim

Não
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“Não. Será preciso um ajuste na estrutura do órgão.” 

“Não. Conheço pouco a área.” 

“Não. Preciso de outros cursos práticos (com prática) para melhor 

entendimento.” 

“Não. Não sou da área, estou acompanhando a formação para um entendimento 

do trabalho.” 

“Não. Acredito que o curso foi voltado para pessoas mais capacitadas em 

relação à função que exerço no órgão.” 

“Não. Tudo muito novo. Certamente teremos dúvidas.” 

“Sim. Sugiro outras capacitações como essa. A apresentação foi ótima, porém o 

tema é bem extenso.” 

“Sim. Porém, deveria estar presente ao curso o DGAF ou OD para aplicação do 

informado.”. 

 

3. Conseguimos atender suas expectativas? Utilize o espaço abaixo para 

fazer seus comentários e sugestões. Caso sinta-se confortável, 

pedimos que deixe seu contato para retornarmos e entender melhor 

sua opinião: 

“Curso de Gestão de Almoxarifado e a criação de uma Rede Almoxarifado.” 

“Enviar material didático, antes, por e-mail” 

“Atendidas. Excelente aula.” 

“Sim. O curso foi bem informativo e esclarecedor. Visualizei novas 

oportunidades de aplicar boas práticas nas aquisições de itens.” 

“Sim. Tudo dentro da expectativa, considerando se tratar de implantação.” 

“Todos são conhecedores do conteúdo, mas poderia ser um pouco mais didático 

e simples.” 

“Sim. Um tempo maior do curso.” 

“Explicaram muito bem os objetivos do curso.” 

“Sim, mas acho que seria interessante que este curso fosse ministrado antes.” 

“Sim. Sugiro que os treinamentos sejam dados antes das áreas serem 

provocadas, desta forma poderemos sanar as dúvidas no preenchimento da 

planilha.” 
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“Disponibilização do conteúdo do curso através do email dos participantes.” 

“O professor deverá utilizar menos siglas e distribuir o material antes do início 

da aula.” 

“Sim. Poderia haver uma espécie de "minuta" para orientar os órgãos na 

elaboração do PAC e PI.” 

“O conteúdo já era de minha ciência, mas foi muito bem esplanado (sic).” 

“Sim. Em minha opinião a didática foi excelente.” 

“Sim, mas o prazo está muito curto.” 

“De forma razoável.” 

“Sim, agradeço pelo desempenho do instrutor.” 

“Sim. A ideia central do tema foi bem apresentada. Agora preciso maior 

explicação deste conteúdo. Certamente precisaremos retomar. Os prazos estão 

apertados, contudo tentaremos atender apesar de falta de pessoal. Órgão 

pequeno e sem estrutura administrativa” 

“Perfeita apresentação das atribuições e caminho ao preenchimento do PAC, 

porém é real a necessidade de capacitação para tal desempenho.” 

“O objetivo é claro e bom, a realidade dos órgãos é que não condiz.” 

“Parcialmente. Acho que o ideal seríamos ter um curso, depois colocar em 

prática.” 

“Sim. Atendeu as expectativas. Foi muito claro em suas colocações.” 

“Sim. Acho que deveria ter esses encontros temáticos, atendendo a demanda 

dos órgãos. Faltam estes encontros.” 

“Melhora o espaço.” 

“Sim. Continuar com essa prática de interação, orientação e aproximação junto 

aos órgãos. Isso é fundamental para a consecução dos objetivos.”. 
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VII. Boas Práticas da Fase Preparatória da Contratação 

 
a) 23/09 à 28/11 

 
Obs.: As avaliações turma de Boas Práticas da Fase Preparatória da 

Contratação, realizadas entre os dias 23 de Setembro e 28 de 
Novembro, foram consolidadas devido ao número de aulas e 

extensão do curso. 
 
 

 

120    156     105 96H 
 

1. Tabela média geral do curso 
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2. Você se sente capaz para aplicar os conhecimentos / práticas adquiridos? 

Respostas: Sim – 89%, Não – 11%. 

“Preciso me aprofundar mais no assunto.” 

“Estou na fase de aprendizado. Iniciando a 

preparação para a prática.” 

“Sim. Fomentando junto à instituição a 

adoção de boas práticas e atuando no 

controle da gestão.” 

“Hoje, infelizmente devido a estrutura da 

superintendência e segregação de funções, 

fica inviável(sic), sugiro que esse 

treinamento seja dado aos secretários e presidentes de autarquias, para que ele 

tenham dimensão do yamanho(sic) da responsabilidade que estão assumindo, e 

mais, que a sua equipe seja escolhifa(sic) de forma adequada no que dia 

respeito a pessoas técnicas(sic), cada servidor precisa desempenhar suas 

funcoes(sic) de forma a dar segurança aos seus secretários.” 

 

3. Conseguimos atender suas expectativas? Utilize o espaço abaixo para 

fazer seus comentários e sugestões. Caso sinta-se confortável, 

pedimos que deixe seu contato para retornarmos e entender melhor 

sua opinião: 

“Sim. O conteúdo foi abrangente e destacou as dificuldades e as ações 

necessárias para atingirmos um nível satisfatório e sem percalços para 

conclusão das contratações públicas.” 

“Sugestão de apostila para melhor entendimento global e posterior 

consulta no trabalho.” 

“Não, pouco tempo para desenvolvimento do assunto.” 

“O curso é de altíssimo nível correspondendo plenamente as minhas 

expetativas.” 

“A matéria foi abordada de forma muito corrida prejudicando o grande 

potencial de conhecimento da palestrante.”  
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“De igual forma o instrutor correu com a materia(sic) pq(sic) o tempo a 

ele destinado foi insuficiente.” 

“O palestrante não soube administrar seu tempo para expor a 

matéria(sic) prejudicando os dois palestrantes seguintes.” 

“Sim, as aulas tem superado minhas expectativas pelo domínio da 

matéria, pela forma de condução dos pontos relevantes e por sanar as 

dúvidas apresentadas.”  

“Domínio da matéria soube sanar as dúvidas apresentadas.”  

Achei a aula muito voltada para a leitura dos slides, o que torna mais 

difícil a atenção. Meio corrida, poderia ser mais pontual nos aspectos 

relevantes. A palestrante domina o assunto mas talvez estivesse pouco 

nervosa.”  

“Sim, instrutor muito bom.” 

“Não, muito complexo para pauco(sic) tempo.” 

“Em relação ao tema licitações internacionais não.” 

“Sim, porém ficou a desejar a questão dos horários, ficamos muito tempo 

fora dos órgãos.” 

“Sim. Ajudou a entender melhor esse assunto que é novidade pra mim.” 

“Não. Assunto muito complexo para uma aula. Ainda mais em um curso 

com pessoas que nunca lidaram com isso. E vocês provavelmente irão 

colocar questões sobre isso na prova. Nada razoável. Nem um pouco 

justo.” 
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VIII. Power BI – Turma Iniciante 

 
a) 21 de Novembro 

 

 
 

 

20 20 20 4H 
 

 

1. Tabela média geral do curso 
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3. Conseguimos atender suas expectativas? 

“Sim, o curso foi suficiente para entender a ferramenta e me capacitou 

para ser multiplicadora de conhecimento.”  

“Sim. O sistema é muito bom. Considerei a carga horária como 

insuficiente para uma utilização razoável do sistema.” 

“Sim. Sugiro um curso para a ferramenta com uma carga horária maior.” 

“Sim. Apenas os computadores não correspondiam a demanda.”. 

  



 

    
 

“A virtude consiste na ação e 
não em palavras ou doutrinas.” 

(Antístenes) 
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