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VERDE CONCLUÍDO 
AMARELO EM PROGRESSO 

VERMELHO ATRASADO 
 

Recomendação no. 1.  
 
Recomenda-se realizar uma revisão em profundidade do PC respeito da sua formulação no PRODOC. 
Esta revisão tem dois objetivos principais: 1) alinhar as atividades com as demandas e necessidades 
apresentadas pelas comunidades indígenas nos diagnósticos realizados no marco do programa, e 2) 
melhorar a coerência e consistência das atividades para lograr resultados mais sustentáveis. Também 
se deve fazer uma revisão das estratégias operacionais, de modo que permitam uma maior 
consolidação dos planos locais e, conseqüentemente, a identificação mais clara dos resultados 
alcançados pelo PC.  
 

 

  
O PC concorda com a necessidade de elaborar o Plano de Trabalho para os meses restantes do PC 
SAN/ calendário de atuação para todo o período restante. 
 
O planejamento conjunto será feito dentro dos limites programáticos e orçamentos possíveis e do 
tempo disponível. O PC opina que o tema de fortalecimento dos serviços de saúde segue sendo 
assunto problemático nas áreas da atuação, conforme a demanda dos parceiros locais do PC. 
Para efeitos dos temas de geração de renda se elaborará uma ação de fortalecimento 
transversal do tema.  
 

 

Principais 
ações  

Tempo 
requerido 

Oficial 
responsável 

Seguimento  Secretariado 

 
 
1.1 Serão 
realizadas duas 
Oficinas com os 
principais 
atores 
envolvidos, 
tanto a nível 
nacional, como 
local para 
elaborar o 
Plano de 
Trabalho para 
os restantes 
meses do PC/ 
calendário de 

 
 
a) 05/12/2011 
(será realizada 
Oficina com 
órgãos 
governament
ais no âmbito 
federal) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Unidade de 
Coordenação do 
PC/ O Sr. Renato 
Mendes (Oficial 
encarregado da 
Direção da OIT), 
quem dispôs a 
equipe da OIT 
para contribuir 
com a 
metodologia da 
reunião do dia 
05/12. 
 

Comentários 
 
a) Reunião realizada 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Status 
 

a) Reunião realizada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentá
rios 

Status 



atuação para 
todo o período 
restante.  
 

b) Primeira 
semana de 
março de 
2012 (será 
realizada 
reunião de 
nivelamento 
do Plano de 
Trabalho 
incluindo os 
parceiros 
locais)  
 

 

b) Reunião do 
nivelamento do 
Plano de Trabalho ao 
nível nacional e local 
(Comitê Gestor + 
FUNAI, SESAI locais e 
as lideranças 
indígenas) esta 
marcado para o dia    
02/03/12. Esta 
reunião a ser 
precedida por uma 
reunião preparatória 
do Comitê Gestor, 
marcado para o dia 
28/02/12. 

b) Em andamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 Em 
preparação 
para Oficina as 
agências 
realizarão uma 
atualização da 
execução 
orçamental do 
PC bem como 
uma revisão dos 
contratos 
assinados e dos 
fundos 
comprometidos 
por cada 
agência. 

05/12/2011 Unidade de 
Coordenação do 
PC 

Atividade realizada, 
informação fornecida 
ao F-ODM como 
parte do relatório 
semestral 2011-2.  

Atividade realizada   

1.3 As 
instituições 
governamentais 
que participam 
no PC serão 
convidados a 
realizar um 
analise 
conjunto das 
necessidades de 
fortalecimento 
institucional 
para definir 
ações concretas 
que poderiam 
ser incluídas no 
PC.  
 

 05/12/2011 
 

Unidade de 
Coordenação do 
PC 

Exercício realizado. 
Os resultados vão ser 
mais aprimorados 
durante as reuniões 
de 28/02/2012 e 
02/03/2012.  

Exercício realizado   



1.4 Uma vez 
aprovado o 
novo Plano de 
Trabalho o PC 
realizará a 
revisão do 
Plano de 
Monitoramente 
e Avaliação para 
integrar 
indicadores 
concretos por 
produto e por 
resultado.  
Tanto o Plano 
de Trabalho 
quanto o Plano 
de M&A serão 
formalmente 
apresentados 
aos parceiros.  
 

Dec. 2012.  
Depois de 
pactuacão do 
Plano de 
Trabalho III 

Unidade de 
Coordenação do 
PC, junto com o 
Coordenador 
Geral  
 

Reuniao de revisao 
do Plano M&A a ser 
realizada no dia 
13/03/2012, depois 
da pactuacão do 
Plano de Trabalho 
III no dia 
02/03/2012.   

Em atraso.    

Recomendação no. 2  
 
Contratação urgente do coordenador do programa e dos dois consultores responsáveis da 
coordenação das atividades do PC nas duas áreas e de apoiar às Coordenações Regionais da FUNAI. O 
coordenador do programa deverá ter como única tarefa articular os produtos do programa entre as 
agências da ONU e apoiar a execução e monitoramento global das atividades do PC. O coordenador 
deveria estar baseado no escritório do Coordenador Residente da ONU em Brasília. Não deve 
confundir-se a figura do coordenador do programa com a do assessor solicitado pela FUNAI para o seu 
fortalecimento institucional, que também deveria ser contratado. 
 

 

Resposta oficial  
  
O PC concorda com a recomendação. Serão contratados, de maneira urgente, os dois consultores 
locais para atuação em Dourados (MG) e  no A. Solimões (AM), assim como,  o coordenador geral do 
PC que ficará alocado no Escritório do Coordenador Residente. As principais funções do Coordenador 
geral incluirão articulação com todos os envolvidos e apoio de monitoramento global das atividades 
do PC.  
 

 

Principais 
ações 

Tempo 
requerido 

Oficial 
responsável 

Seguimento Secretariado 

2.1 Contratação 
do consultor 
local para 
Dourados (MG)  

Início do 
contrato – 
Março 2012 

Sr. Luis Codina – 
Oficial 
encarregado da 
OPAS/OMS. 

Comentários 
Inicio do 
contrato previsto 
para Março de 
2012  

Status 
Contratação em 
andamento.  
Entrevistas 
confirmadas para o 
dia 27/02/2012.  

Comentá
rios 

Status 

2.2 Contratação 
do consultor 
local para A. 
Solimões  

Início do 
contrato – 
Março 2012 
  

Sra. Cristina 
Albuquerque – 
Oficial 
encarregado do 

Inicio do 
contrato previsto 
para Março de 
2012 

Entrevistas 
conduzidas no dia 
17/02/2012. 
Candidato 

  



UNICEF.  selecionado.  
2.3   Contratação 
do Coordenador 
Geral.  

 Segunda 
quinzena de 
março de 2012 

E/CR e Sr. Luis 
Codina – Oficial 
encarregado da 
OPAS/OMS   

ToR elaborado.  
O profissional 
será vinculado ao 
E/CR. Processo 
seletivo será 
iniciado na 
semana de 28/02 
– 02/03/2012.  

Contratação em 
andamento.   

  

Recomendação no. 3 
 
Recomenda-se às agencias da ONU avaliar o valor agregado da liderança compartida uma vez que se 
tenha contratado o coordenador do programa que assumirá parte das tarefas das agências líderes. A 
agência ou agências líderes deveriam atuar como porta-voz de todas as agências na interlocução 
técnica com o coordenador do PC e no dialogo político com as instituições governamentais. 
 

 

Resposta oficial  
 
Esta recomendação será abordada pela contratação do Coordenador Geral do PC em Janeiro 2012.  
As agências - lideres atuarão como porta-vozes das demais agências no diálogo político com o 
governo e interlocução técnica com Coordenador Geral.    
 

 

Principais 
ações 

Tempo 
requerido 

Oficial 
responsável 

Seguimento Secretariado 

3.1 Contratação 
do Coordenador 
Geral do PC 

Segunda 
quinzena de 
março de 2012 
 

E/CR e  Sr. Luis 
Codina – Oficial 
encarregado da 
OPAS/OMS 
 

Comentários 
ToR elaborado.  
O profissional 
será vinculado ao 
E/CR. Processo 
seletivo será 
iniciado na 
semana de 28/02 
– 02/03/2012. 

Status 
Contratação em 
andamento  

Comentá
rios 

Status 

 
Recomendação no. 4 
 
Recomenda-se avaliar a opção de utilizar o Comitê Gestor de Ações Indigenistas Integradas do 
Grande Dourados e reforçar o Comitê Regional da FUNAI em Alto Solimões para que atuem como 
espaços inter-setoriais de análise e reflexão das questões relacionadas com a segurança alimentar dos 
povos indígenas. Os comitês deveriam estar liderados pela FUNAI e abertos a todas as instituições 
interessadas em participar. Um espaço destas características deveria ser criado no nível central. 

 

Resposta oficial  
  
O PC concorda com a recomendação. Além da integração do PC com o Comitê Gestor de Ações 
Indigenistas Integradas do Grande Dourados/Comitê Regional da FUNAI em Alto Solimões, serão feitas 
parcerias com os CONSEAS (Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional) nos níveis locais.  
  

 

Principais 
ações 

Tempo 
requerido 

Oficial 
responsável 

Seguimento Secretariado 



4.1 Apresentação 
das ações dos 
ações PC SAN no 
âmbito das 
capacidades 
produtivas para o 
Comitê Gestor de 
Ações 
Indigenistas 
Integradas para a 
Região da 
Grande Dourados 

A reunião foi 
realizada no 
dia 
04/11/2011 
na Secretaria 
Geral da 
Presidência 
da República 

Sr. Mauricio 
Mireles/ponto 
focal do PC SAN 
(FAO)  

Comentários 
Exercício realizado 

 

Status 
Exercício realizado 

Comentá
rios 

Status 

4.2 Apresentação 
das ações PC SAN 
no âmbito dos 
serviços de saúde 
para o Comitê 
Gestor de Ações 
Indigenistas 
Integradas para a 
Região da 
Grande Dourados 
 

Conforme a 
demanda do 
Comitê 
Gestor de 
Ações 
Indigenistas   

Pontos focais da 
OPAS/OMS e/ou  
UNICEF 

Em andamento  Em andamento   

4.3 A primeira 
reunião do  
Comitê Gestor de 
Ações 
Indigenistas 
Integradas do 
Grande Dourados 
será realizada na 
região de 
Dourados e 
contará com a 
presença do PC 
SAN na 
capacidade de 
convidado para 
responder 
questionamentos 
relacionados ao 
PC na região.  
 

28/11/2011 – 
03/12/2011 
 

Sr. Mauricio 
Mireles/ponto 
focal do PC SAN 
(FAO) 

Reunião realizada  Reunião realizada   

4.4 Parceria com 
o Comitê 
Regional da 
FUNAI em Alto 
Solimões. 

Conforme o 
convite do 
Comitê 
Regional  

A ser definido, 
conforme a 
demanda  do 
Comitê Regional 
da FUNAI em 
Alto Solimões 

Comitê Gestor 
estabelecido no final do 
2011. UNICEF a fazer 
articulação com o 
Comitê Regional da 
FUNAI em A. Solimões, 
solicitando o Plano de 

Em andamento    



Trabalho com o fim de 
verificar as 
possibilidades das 
parcerias.  

 
 
Recomendação no. 5 
 
Recomenda-se revisar o plano de comunicação e advocacy para incluir ações concretas de difusão 
das boas praticas do programa nas duas áreas de intervenção e um calendário de atividades. A 
consultora deveria visitar as áreas de intervenção e entrevistar aos principais atores como 
mecanismo de imersão na lógica do PC. Os materiais audiovisuais são essenciais para difundir os 
resultados entre as comunidades indígenas. 
 

 

 
Resposta oficial  
 
O PC concorda com a recomendação de fortalecer o Plano de Comunicação e aponta  que já foram 
feitas alguns avanços neste sentido (como a indicação do Consultor de Comunicação para o PC). 
Desde a missão de avaliação do meio-termo, as ações de Comunicação seguem sendo 
aprimoradas.  
 

 

Principais 
ações 

Tempo 
requerido 

Oficial 
responsável 

Seguimento Secretariado 

5.1 Uma nova 
versão do Plano 
de Comunicação 
será 
apresentada 
para os 
parceiros em 
janeiro 2012, 
buscando 
aprimorar a 
atuação dos 
pontos de 
comunicação do 
governo e das 
agências alem 
de incentivar a 
maior 
apropriação do 
governo.  

Final de janeiro 
2012 

Sra. Cristina 
Albuquerque – 
Oficial 
encarregado do 
UNICEF. 

Comentários 
A revisao do 
Plano a ser 

concluída até a 
ultima semana 

de março de 
2012 

 

Status 
Em atraso 

Comentários Status 

 
 

       



 
Recomendação no.  6 
 
Recomenda-se melhorar o fluxo de informação entre os diferentes atores recomenda-se que 
todos os documentos e relatórios relevantes ao programa sejam difundidos no Espaço 
Colaborativo informando por email a todos os atores da disponibilidade dos mesmos. No caso que 
seja necessário receber comentários e contribuições dos parceiros, se deverão especificar os 
prazos que deverão ser razoáveis. 
 

 

 
Resposta oficial  
 
O PC concorda com a recomendação.  A recomendação será abordada pela contratação do 
Coordenador Geral do PC assim que a análise das boas praticas dos demais PCs. Neste sentido, o 
modus operandi das consultas será baseado em “não objeção”.   
 

 

Principais 
ações 

Tempo 
requerido 

Oficial 
responsável 

Seguimento Secretariado 

6.1 Contratação 
do Coordenador 
Geral do PC  

Contratação 
concluída até 
segunda 
quinzena de 
março de 2012. 

E/CR e Sr. Luis 
Codina – Oficial 
encarregado da 
OPAS/OMS 

Comentários 
Contratação em 
andamento 

Status 
Contratação em 
andamento 

Comentários Status 

6.2 
Levantamento 
das boas 
praticas dos 
outros 
PCs/UNCT.  

Exercício em 
andamento. A 
ser  concluído 
com 
contratação do 
Coordenador 
Geral.  

E/CR  Em andamento  Em andamento   

 
Recomendação no. 7 
 
Recomenda-se organizar uma reunião entre os responsáveis administrativos e financeiros das 
agencias da ONU para tentar harmonizar os procedimentos e lograr uma implementação mais 
eficaz das atividades. 
 

 

Resposta oficial  
 
O PC concorda com a recomendação. O PC vai consolidar a lista dos desafios administrativos e 
chamar a reunião dos responsáveis administrativos das agencias participantes e o grupo inter-
agencial OMT (Operations Management Team) para analisar cada ponto da lista e tentar 
harmonizar os procedimentos. Adicionalmente, o PC deve informar o Escritório do Coordenador 
Residente sobre os desafios de caráter administrativo que surgirem durante a execução do 
programa.  
 

 

Principais 
ações 

Tempo 
requerido 

Oficial 
responsável 

Seguimento Secretariat 



 
 
 

7.1 Consolidação 
da lista dos 
desafios 
administrativos 

Março de 2012 Unidade da 
Coordenação do 
PC 

Comentários 
 

Status 
Em atraso  

Comentários Status 

7.2 Reunião dos 
responsáveis 
administrativos 
das agencias 
participantes e o 
grupo inter-
agencial OMT 
para analisar 
cada ponto da 
lista e tentar 
harmonizar os 
procedimentos. 

Março de 2012 Unidade da 
Coordenação do 
PC / E/CR  

OMT consultada 
sobre a 
possibilidade de 
apoiar o PC. A 
reunião a ser 
realizada assim 
que o E/CR receba 
a lista consolidada 
dos desafios 
administrativos 
do PC.  

Em atraso   

7.2 O PC 
atualizara o 
Escritório do 
Coordenador 
Residente com 
regularidade 
sobre os 
problemas 
administrativos 
encontrados 
durante da 
execução do PC.  

Obrigação 
contínua 

Unidade da 
Coordenação do 
PC/Coordenador 
do PC (a partir 
do fim de janeiro 
2012)  
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