
Realização

A Comissão atua na condução democrática do processo de planejamento 
do Ministério Público brasileiro, conduz trabalhos na área finalística e na 
área estruturante, formula indicadores de desempenho e troca 
experiências em gestão com as unidades do MP. Direciona-se, ainda, 
para o alcance da eficiência e eficácia na realização de projetos 
estratégicos do MP brasileiro. 

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

PRINCIPAIS EIXOS DE TRABALHO

Ação Nacional - Multiplicando a 
estratégia

O CNMP vem promovendo 18 
ações nacionais na área finalística 
e 5 ações nacionais estruturantes 
na área meio, com o objetivo de 
concretizar os resultados 
institucionais do Mapa Estratégico 
Nacional, por meio de projetos 
adotados pelas unidades do MP.

Banco Nacional de Projetos - BNP

Ferramenta responsável por 
coletar e disseminar projetos 

bem-sucedidos, alinhados ao 
Mapa Estratégico Nacional, no 
âmbito do MP brasileiro.

Fórum Nacional de Gestão

Visa a fomentar a uniformização, a 
padronização e a integração da 
atuação do MP brasileiro na área 
estruturante.

Mostra de Tecnologia

Realizada em parceria com o 
CNPG, a Mostra visa a facilitar a 
troca de ideias e informações a 
respeito dos diversos sistemas 
informatizados e avanços 
tecnológicos a serviço dos ramos 
do MP brasileiro.

Prêmio CNMP

Visa a reconhecer e a divulgar 
esforços dos projetos inscritos no 
BNP, premiando os de maior 
destaque.

16 e 17 de JUNHO | Brasília - DF

AÇÃO NACIONAL
ESTRUTURANTE

AÇÃO NACIONAL
ESTRUTURANTE

EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA:
FOMENTO À CULTURA DE PROJETOS



 O Fórum Nacional de Gestão visa a promover o debate, o 
estudo, a análise, a discussão, a harmonização, a articulação e a 
implementação de melhores práticas de gestão para suporte à 
atividade-fim do Ministério Público brasileiro. 

 Cabe ao Fórum fomentar a uniformização, a padronização e a 
integração da atuação das diversas unidades do Ministério Público, 
respeitadas suas autonomias administrativa, financeira e 
orçamentária.

 Compete, ainda, ao Fórum promover o acompanhamento e o 
monitoramento permanente da estratégia de implementação do 
Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público.

 O Fórum Nacional de Gestão é a instância superior de 
deliberação coletiva dos seguintes Comitês: Comitê de Políticas de 
Comunicação Social do MP, Comitê de Políticas de Gestão 
Administrativa do MP, Comitê de Políticas de Gestão Orçamentária do 
MP,  Comitê de Políticas de Gestão de Pessoas do MP e Tecnologia da 
Informação do MP. 

Com base no Relatório do Censo FNG 2015, no qual se constata que 
grande parte das unidades do Ministério Público brasileiro não desdobra 
os objetivos estratégicos em projetos e atividades e, ainda, que os projetos 
executados não possuem a maturidade necessária para a garantia da 
avaliação de resultados, o Comitê de Políticas de Gestão Administrativa, 
por meio do Grupo de Trabalho Projetos, propõe a Ação Nacional 
Estruturante “Execução da Estratégia: Fomento à Cultura de Projetos”, 
oportunizando a integração entre todo o MP brasileiro sobre o ciclo de vida 
do projeto e o nivelamento no conhecimento efetivo, na gestão de projetos, 
de alguns requisitos mínimos que devem existir para que as boas 
iniciativas não fracassem.

A Ação Nacional Estruturante “Execução da Estratégia: Fomento à 
Cultura de Projetos” se baseia no objetivo estratégico nacional (2011 a 
2017) na perspectiva de Eficiência Operacional: Aprimorar Processos de 
Planejamento e Gestão e na perspectiva de Profissionalização da Gestão: 
Fomentar a Cultura de Resultados.

Buscando a profissionalização da execução de projetos, o 
GT-Projetos está preocupado com a forma que o ciclo de vida do projeto 
vem sendo tratado.

O evento tem por objetivo a elaboração de um plano de ação para 
atendimento às maiores necessidades relacionadas a projetos e o 
estabelecimento de acordo entre os participantes na definição de 
diretrizes relacionadas a planejamento/elaboração, execução, 
monitoramento e avaliação/finalização de projetos, para que os MPs 
possam constituir uma cultura de gestão de projetos madura e com 
resultados, evidenciando metas e indicadores e, baseados na análise 
desses requisitos, replicar as experiências bem-sucedidas e utilizar os 
erros como lições aprendidas.

FÓRUM NACIONAL DE GESTÃO EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA:
FOMENTO À CULTURA DE PROJETOS

Institucional O Projeto 



PROGRAMAÇÃO

16.6.2016

8h30 Credenciamento

8h50 Momento de reflexão

9h Abertura do evento e boas-vindas
Orlando Rochadel Moreira
Conselheiro Nacional do Ministério Público e presidente da Comissão de 
Planejamento Estratégico

9h20 Apresentação da Ação Nacional Estruturante Execução da Estratégia: 
fomento à cultura de projetos
Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa
Coordenador-geral do Fórum Nacional de Gestão do MP e promotor de 
Justiça – MP/MS

9h40 Estatística Nacional – Projetos/Censo FNG 2015
Pâmella Queiroz Werneck
Coordenadora do Comitê de Políticas de Gestão Administrativa/FNG

10h Palestra: A ética e o profissional de gerenciamento de projetos
Giovanni Giazzon
Instituto de Pesquisas Eldorado

11h Painel de Perguntas 1
Giovanni Giazzon

11h30 Experiência do MP: a importância da institucionalização dos projetos no 
âmbito dos Ministérios Públicos
Marcelo Henrique Guedes
Promotor de Justiça no Ministério Público do Estado da Bahia

12h Painel de Perguntas 2
Marcelo Henrique Guedes

12h30 Intervalo para almoço

14h Experiência do MP: profissionalização do gerenciamento de projetos
Marcus Vinicius Fonseca Rebello
Diretor de Gestão Estratégica no Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro



PROGRAMAÇÃO

14h30 Painel de Perguntas 3
Marcus Vinicius Fonseca Rebello

15h Contextualização do Projeto Ação Nacional Estruturante: multiplicando a 
Estratégia – Apresentação da Metodologia
Rogério Carneiro Paes
Assessor de Planejamento da Comissão de Planejamento Estratégico

15h30 Dinâmica – Mesas Temáticas 
Pâmella Queiroz Werneck/ Rogério Carneiro Paes

16h Coffee break

16h15 Dinâmica – Mesas Temáticas (Continuação) 
Pâmella Queiroz Werneck/ Rogério Carneiro Paes

18h Conclusão das atividades do primeiro dia

17.6.2016 

9h Dinâmica – Mesas Temáticas (Continuação) 
Pâmella Queiroz Werneck/ Rogério Carneiro Paes

12h Intervalo para almoço

13h30 Dinâmica – Mesas Temáticas (Conclusão) 
Pâmella Queiroz Werneck/ Rogério Carneiro Paes

16h Coffee break

16h15 Plenária para consolidação do Projeto e assinatura do Acordo de 
Resultados

17h Encerramento do evento










