
dJ!wolvimento
oI!fanizacionai
Que tal uma pausa para repensar seu dia-a-dia?

Comunicação e integração entre equipes são aspectos abordados
em programa cujo objetivo maior é aprimorar o atendimento
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que você acha de se afastar um pouco do
ambiente de trabalho, reunir-se com os co-

legas num local diferente para repensar rotinas, for-
mas de relacionamento, comunicação com a equi-
pe (ou a falta dela) e os demais setores? Pode
parecer cansativo, trabalhoso e, para alguns, um
esforço sem conseqüência. Esse momento pode
significar, no entanto, uma boa oportunidade de
aprimorar procedimentos e relações para, com
isso, melhorar o desempenho individual e do se-
tor. Isto é o que pretende o Programa de Aper-
feiçoamento Funcional e Gestão de Pessoas/
Módulo "Desenvolvimento e Integração de Equi-
pes", promovido pela Escola do Legislativo e mi-
nistrado por consultores do Sebrae, que teve iní-
cio em IS de junho e continua neste semestre.

Já participaram do programa os servidores da
Diretoria Administrativa e Financeira - cerca de
400 pessoas(vejà depoimentos  páginas,). No
segundo semestre, será dada continuidade ao
programa com o oferecimento de mais dois
módulos: '»,tender com Qualidade" e "Gerenciar
com Qualidade". Outras turmas de servidores das
demais diretorias serão também formadas. Se-

gundo o responsável pela Escola do Legislativo,
Theophilo Moreira Pinto Neto, é de grande im-
portância que todos os servidores da área admi-
nistrativa participem do curso. Em 1999 e neste
ano, servidores de 49 gabinetes parlamentares
desenvolveram atividades semelhantes.
Melhoria da comunicação - De acordo com
Theophilo Moreira, o objetivo principal do pro-
grama é melhorar os processos de comunicação
e de integração nos setores, aprimorando as roti-
nas de trabalho entre as próprias equipes. Com
isso, o resultado será um melhor atendimento
pelas áreas que se relacionam no dia-a-dia e aos
gabinetes e ao público externo. Ele explica que
o programa foi estruturado mediante solicita-
ção da Mesa da Assembléia e que foi desenvol-
vido pela Escola, que contou com a colabora-
ção de servidores da Casa com atuação em
Desenvolvimento de Recursos Humanos. A
implementação ficou a cargo do Sebrae. A idéia-
base para o desenvolvimento do programa é
que o bom atendimento deve ser uma preocu-
pação de todos os servidores - não apenas
dos que estão na "linha de frente".

COMUNICAÇÃO TAMBÉM
PARTICIPA
A equipe do Setor dejornalismo da
Área de Comunicação Soda/está
participando, também Módulo
"DesenvoMmentoe Integração de
Equoes Servidores dosetortérn
visitado as turmas para falarsobre
comunicação interna, re/ataro
tiaba/ho que vem sendo
desenvolvido e destacara
importância daparticr$ção de
todos para fazer a informação fluir,
melhorandooamb,'entede
trabalho e o clima organiza dona!

CURSOS E ATIVIDADES
OFERECIDAS
• 1997 1699

• 1998: 1.855

• 1999: 3.084

• 2000: 2.075 (até julho)

Fonte: Escola do Legislativo
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dos. Nos últimos dois anos, ressalta o responvel, DesenvoMmento do Servidor (BDS).
Theophilo Moreira Pinto Neto, foi ampliada aoferta Em 1998, houve um crescimento significativo das
decursos, muitos em parceria com o Sebrae e o atividades do Programa de Formação Permanente.
Senac. Difusão deconhedmentotécnico-Iegislatvo. Em 1999, a Escola expandiu suas atividades tanto
formação de lideranças comunitárias, gestão de pes- com cursos de extensão (Formação Política, entre
soas e educação para a cidadania foram aspectos outros) como na oferta de treinamentos para servi-
abordados. ,AJém disso, a Escola deu início a cursos dores de gabinetes. Também no ano passado, foi
de pós-graduação, em parcenacom a UFMG, a iniciado oCpal— curso para os candidatos aprova-
PUC,'MG ou o Unicenbv Newton liva. "Umagran- dos na primeira etapa do concurso para consultor
de preocupação da atual Mesa da Assembléia é ca- do Legislativo -, concluído este ano,
pacS e desenvolver pessoal", acrescenta.	Gabinetes - No ano passado, foram intensifica-

Em 1997,0 maior volume de atividades esteve dos os cursos para servidores da área parlamen-
concentrado em projetos de extensão, entre eles  tar, com cerca de 1,4 mil pessoas atendidas. En-
"Nova Gestão Pública Reonalizada", que promo- tre os cursos, estão o ministrado por instrutores
veu o intercâmbio entre agentes políticos e segmen- do Sebrae, além daqueles voltados para a área
tos técnicos municipais: buscou o aperfeiçoamento técnica e legislativa (Redação Oficial, Língua Portu-
das atividades dos Legislativos e Executivos munid- guesa, Regimento Interno, Técnica Legislativa e
pais; bem corno odesenvoMmento institucional dos	Políticas Publicas, Direito Eleitoral).
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